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Sztab organizacyjny szkó³ki jêzyka francuskiego
(od 6 do 17 sierpnia w muzeum) na kilka dni przed rozpoczêciem zajêæ

4 sierpnia godz. 17.00. Prezentacja zespo³u KS Astra na
tydzieñ przed rozpoczêciem nowego sezonu pi³karskie-
go i tu¿ przed meczem sparingowym z KS Lew Pogorze-
la. Wygrali krotoszynianie 7:0

Promujemy nasz festiwal wszędzie tam, gdzie spodziewamy się
spotkać  wielbicieli muzyki folkowej i zresztą każdej innej, byle do-
brej – tłumaczy Wojciech Szuniewicz, dyrektor Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury i jednocześnie, jak sam o sobie mówi: jeszcze nie za-

kurzony rockman Szu.  – Razem z Karaluchem i Lokisem byliśmy
przez dwa dni na Przystanku Woodstock i tam na naszym stoisku
promocyjnym zachęcaliśmy do przyjazdu na Krotoszyn Folk Festiwal

2007. Rozdawaliśmy ulotki, puszczaliśmy muzykę z płyt zaproszonych
do Krotoszyna zespołów. Mieliśmy dobre miejsce, w alejce organizacji
pozarządowych.  Wraz z dyrektorem KOK-u w Kostrzynie nad Odrą
przebywali: Maciej Koralewski i Jarosław Mizera.                          (eliz)

Niezakurzony na Przystanku
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Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. Ar-
kadego Fiedlera serdecznie zaprasza do
obejrzenia wystawy pokonkursowej pt.
Przewodnik inny ni¿ wszystkie. Konkurs
zorganizowa³o Gimnazjum nr 1. Wysta-
wa do obejrzenia w holu na II piêtrze bi-
blioteki. Natomiast w czytelni dla doro-
s³ych mo¿emy obejrzeæ wystawê rysun-
ków Dariusza Gajewskiego z Krotoszyna.

Od 6 do 10 sierpnia trwa druga tura pó³-
kolonii sportowych  prowadzonych przez
OSiR.

10 i 11 sierpnia czeka nas w Krotoszynie
wielkie œwiêto muzyczne – Folk Festiwal

2007. Program imprezy na s. 8.

11 sierpnia o godz. 16.00 na stadionie
miejskim odbêd¹ siê XII Mistrzostwa
Œwiata w Rzucie Beretem. Czyt. s. 8

Do 20 sierpnia w Muzeum Regionalnym
im. Hieronima £awniczaka oprócz ekspo-
zycji sta³ych mo¿na ogl¹daæ wystawê fo-
tografii Paw³a Rudnickiego Dwory i pa³a-

ce Ziemi Krotoszyñskiej.

25 i 26 sierpnia mamy na basenie na
Ogrodowkiego weekend sportowy z siat-
kówk¹ pla¿ow¹, przygotowany przez OSiR
oraz Krotoszyñskie Towarzystwo Pi³ki Siat-
kowej. Chêtnych do udzia³u w II mistrzo-
stwach powiatu w tej dyscyplinie prosi-
my o zapisywanie siê u organizatorów
imprezy.

1 wrzeœnia ostatnie ju¿ w tym sezonie let-
nim, czwarte spotkanie dru¿yn walcz¹cych
o Grand Prix Krotoszyna 2007 w siatków-
ce pla¿owej. Zawody pozwol¹ na podsu-
mowanie cyklu i wy³onienie zwyciêzców.
Tego dnia na kortach tenisowych odbê-
dzie siê tak¿e Memoria³ Bogdana Smala
w siatkonodze. Organizator, OSiR, zapra-
sza do udzia³u chêtne dru¿yny dwuoso-
bowe.

Przypominamy, ¿e do 31 sierpnia biblio-
teka jest czynna od 9.00 do 17.00, a p³y-
walnia Wodnik – od 7.00 do 23.00.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

Centrala (62) 725 42 01
Faks (62) 725 34 36
Punkt Informacyjny (62) 722 74 58
Sekretariat Burmistrza (62) 722 74 14
Biuro Rady Miejskiej (62) 722 74 51

(62) 722 74 07
Stra¿ Miejska (62) 722 74 57

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia-
³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c
pod numer 0800 234 024, mo¿na uzyskaæ in-
formacje na temat spraw za³atwianych w Urzê-
dzie.

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  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

P
ółkolonie integracyjne, zor-
ganizowane przez Cen-
trum Wolonatriatu Ziemi

Krotoszyńskiej, trwały od 23 lipca
do 3 sierpnia. Informacje Samo-

rządowe odwiedziły je 1 sierpnia,
tuż przed wyjazdem na kolejną wy-
cieczkę. Na zajęciach spotykało się
codziennie 51 dzieci niepełno-
sprawnych i sprawnych. Opieko-
wało się nimi 5 wychowawców,
7 stażystów, 1 praktykantka, 1 pra-
cownik gospodarczy oraz 40 wo-
lontariuszy.

Dzieci podzielono na 5 grup in-
tegracyjnych, każda miała za-
bawną nazwę. Były to: Potwo-

ry&S-ka z wychowawcą Krzysz-
tofem Pater-
kiem, Piłka-

rze & Szre-

ciątka – Ka-
tarzyna Le-
oniak, Bie-

droneczki -
Małgorzata
W c i ó r k a ,
Dziesięciu

Ws p a n i a -

łych - Dorota
Borska, i Zło-

te Rybki - Mi-
rosława Paź-
dzioch. W
trakcie pół-
kolonii dzie-
ciom nie groziła nuda, bo każdego
dnia miały wiele ciekawych zajęć.
Wzięły udział w dniu śmiesznych
sportów na Błoniu, w zajęciach te-
atralnych, podczas których w nie-
zwykłych strojach wystawiano
bajkę, oraz w zajęciach na Wod-

niku. Oprócz tego robiły korale, to-
czyły walki na papierowe kule,
atrakcji było mnóstwo. Bardzo
dużo pomogli lokalni sponsorzy,
bez nich i bez poświęcenia wolon-
tariuszy i zaangażowania dzieci
nie udałoby się zorganizowanie
wielu rzeczy. Wycieczkę do Wrocła-
wia wspomógł Wrocławski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, zapewnia-
jąc 100 bezpłatnych biletów do
ZOO. Sponsorzy w znacznej mie-
rze umożliwili dzieciom korzysta-
nie z materiałów do zabawy i za-
pewnili posiłki regeneracyjne.

Wolonatriusze byli wróznym
wieku, dwie najmłodsze dziewczy-
ny miały po 14 lat. Uczestniczyły
w półkoloniach, ponieważ lubią

Pó³kolonie zakoñczone
Ju¿ od rana panu-

je we wszystkich
salach du¿e porusze-
nie... Dzieci przecze-
kuj¹ w³aœciwie tylko
godzinê dzisiejszego
pobytu w Warsztacie
Terapii Zajêciowej,
by wsi¹œæ do autoka-
ru, który zawiezie ich
do Baszkowa. Zapla-
nowano zabawy na
œwie¿ym powietrzu
oraz posi³ek pod
grzybkiem...

Do tego czasu musimy się więc zaopatrzyć w nowe dokumenty. Po-
nieważ nadal bardzo dużo osób korzysta ze starych dowodów, czeka-
nie do ostatniej chwili z wymianą może się skończyć problemami
w urzędach i innych miejscach, gdzie trzeba się okazać dokumentem
tożsamości. Przypominamy też, że nowe dowody wydawane są na 5 lub
10 lat, w związku z tym niektóre z nich tracą już swoją ważność. Trzeba
zatem złożyć ponownie wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku należy załączyć: 2 aktualne fotografie, pokwitowanie
za wpłacenie 30 zł  za wydanie dowodu osobistego i w zależności od
stanu cywilnego - odpis aktu urodzenia (dotyczy tylko osób urodzonych
poza Krotoszynem) lub małżeństwa (w przypadku związku zawartego
w innym USC). Wniosek z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7a, I pię-
tro, pok. nr 2 (budynek w podwórzu). Dokumenty trzeba dostarczyć
osobiście po uprzednim zarejestrowaniu się. Rejestracji można doko-
nać także telefonicznie – tel. 062- 722 74 67.                                                          (wso)

Wymieñ dowód...

Pó³koloniœci lubi¹ zajêcia
plastyczne...
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... bo czasu jest coraz mniej. 31 grudnia wszystkie stare dowody wydane
w formie ksi¹¿eczkowej strac¹ wa¿noœæ.

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Urząd Miejski w Krotoszynie przystąpił do programu Model Dosko-

nałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością. Jego celem jest
doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w pracy urzędu, poprawa efek-
tywności procesów obsługi mieszkańców oraz metod określania strate-
gicznych kierunków rozwoju. Program wykorzystuje doświadczenia kom-
pleksowego zarządzania przez jakość systemu TQM. Przyznanie certy-
fikatu poprzedzone będzie samooceną pracy urzędu, wizytą ekspertów
w urzędzie, przygotowanie raportu końcowego i jego omówieniem. Zo-
stanie także przeprowadzona kontrola realizacji jego zaleceń.         (jac)

Certyfikat z samoocen¹

Marcin Wojczuk, lat 13, Kroto-
szyn, jest bardzo zadowolony z
pó³kolonii. - Pozna³em tu wielu
fajnych kolegów – mówi. Ch³o-
piec chêtnie bra³ udzia³ we
wszystkich zabawach i nigdy siê
nie nudzi³. Du¿o radoœci sprawi-
³y mu zajêcia teatralne, liczne wy-
cieczki oraz przygotowanie lau-
rek z podziêkowaniami. Nato-
miast smuci go nieco fakt, ¿e nie
uda³o siê zorganizowaæ wyciecz-
ki do wioski indiañskiej w Gdañ-
sku. Ale i tak wola³by, ¿eby pó³-
kolonie by³y d³u¿sze.

.......

pracować z dziećmi wymagającymi
opieki. Najwięcej satysfakcji spra-
wiały im zajęcia integracyjne w gru-
pie, gdzie widoczna była współpra-
ca uczestników. Wtedy one tak-
że dołączały do zabaw.

Sami półkoloniści byli bar-
dzo zadowoleni z zajęć, bo cią-
gle się coś działo i spotykali się
z życzliwością wielu ludzi. Jed-
nego dnia np. koło wędkarskie
zaprosiło ich na naukę łowienia
ryb, a wędkarze udzielali facho-
wych rad. Dzięki takim waka-
cjom mogli poznać nowych kole-
gów i koleżanki, nawiązać nowe
kontakty, grać w różne gry zespoło-

we. Dla niektórych dzieci półkolo-
nie były zdecydowanie za krótkie.
Wycieczka do Baszkowa była rów-
nież szansa na zajęcia integracyj-

ne w grupie, ale tym razem
główną atrakcją były zabawy
w baszkowskim parku.

Zakończenie półkolonii odby-
ło się w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3. Dzieci przez kil-
ka dni pracowały nad grupowy-
mi pokazami, aby dobrze się za-
prezentować przed gośćmi – rad-
nymi, władzami gminy i powiatu.

Za naszym pośrednictwem
kierowniczka półkolonii i szefo-
wa wolontariatu Jolanta Borska
chciałaby bardzo podziękować
wszystkim sponsorom. Powie-
działa, że cieszy ją fakt, iż dar-
czyńcy odpowiedzieli na prośby i
zapotrzebowanie, zapewnili po-
siłki regeneracyjne, materiały do
zabawy i drobne podarunki, któ-
re zostały wręczone podczas uro-
czystego  zakończenia półkolonii.

(mar- eliz)

... zabawy...

... ale uwielbiaj¹ wszelkie wycieczki.
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Urz¹d Miejski og³osi³ przetarg na
wymianê centrali wentylacyjnej
w budynku Krytej P³ywalni Wod-
nik w Krotoszynie. Podstawo-
wym warunkiem, jaki musi spe³-
niæ centrala oferowana przez
dostawcê, jest wykonanie jej ze
stali trudnordzewnej, o zwiêkszo-
nej odpornoœci, ze wzglêdu na
warunki eksploatacji wystêpuj¹-
ce na krytych p³ywalniach. Ofer-
ty mo¿na sk³adaæ do 9 sierpnia,
godz. 10.30 w Urzêdzie. Otwar-
cie ofert przewidziano na godz.
11.00 tego samego dnia. Czas na
wykonanie zadania - od podpisa-
nia umowy do 12 wrzeœnia br.

Do godz. 10.30 dnia 21 sierpnia
mog¹ sk³adaæ w Urzêdzie Miej-
skim swoje oferty podmioty za-
interesowane budow¹ drogi
w Ugrzelach w gminie Kroto-
szyn. Przedmiotem zamówienia
jest odcinek drogi dojazdowej
d³ugoœci 135 m i szerokoœci 5
m. Wierzchnia  warstwa winna
byæ wykonana z betonu asfalto-
wego o gruboœci 5 cm. Otwar-
cie ofert odbêdzie siê 21 sierp-
nia o godz. 11.00, zakoñczenie
budowy ma nast¹piæ do 30 paŸ-
dzirnika br.

Dostawa ok. 1200 ton t³ucznia
granitowego o granulacji mak-
symalnie do 63 mm jest przed-
miotem przetargu, na który ofer-
ty nale¿y z³o¿yæ najpóŸniej 27
sierpnia, do godz. 9.30. Otwar-
cie ofert nast¹pi pó³ godziny póŸ-
niej. Dostawa winna byæ zreali-
zowana do 31 paŸdziernika br.

K r ó t k o

W szrankach Fair Play
Krotoszyn ju¿ po

raz czwarty przyst¹pi³
do certyfikacji Gmina
Fair Play. 20 lipca
przebywa³a w Kroto-
szynie audytor kon-
kursu El¿bieta Kozia-
nowska, która spraw-
dza³a wiarygodnoœæ
informacji podanych
przez Urz¹d Miejski
w ankiecie konkurso-
wej. Jest to standar-
dowe postêpowanie
w stosunku do gmin
i miast, które bior¹
udzia³ w konkursie
i zakwalifikowa³y siê
do drugiego etapu.

P
odczas pobytu w na-
szym mieście audy-
torka spotkała s ię

w gabinecie burmistrza Juliana
Joksia z grupą pracowników
Urzędu. Następnie przeprowa-
dziła rozmowy na temat lokal-
nego klimatu dla inwestycji
oraz mocnych i słabych stron
gminy pod tym kątem. W roz-
mowach tych wzięl i  udział
urzędnicy, przedstawiciele do-

stawców mediów technicznych,
przedsiębiorcy inwestujący na
naszym terenie oraz przedsta-
wiciele lokalnych organizacji
biznesu,  instytucji  f inanso-
wych, urzędu pracy. Trzecią
częścią audytu były wizyty w
firmach, które prowadziły in-
westycje w ostatnim czasie.

W zeszłym roku Kroto-
szyn po raz trzeci z sukce-
sem uczestniczył w progra-
mie certyfikacyjnym, czego
owocem był kolejny certyfi-
kat i przyznawany w takich
wypadkach tytuł Złota Lo-

kalizacja Inwestycji. Jeże-
li uda się nam uzyskać cer-
tyfikat pięć razy z rzędu,
zdobędziemy wówczas
Złotą  Statuetkę  Gmina

Fair Play.
Organizatorzy konkursu

Gmina Fair Play - Certyfi-
kowana Lokalizacja Inwe-
stycji  dążą do wyróżniania
gmin zaangażowanych w two-
rzenie dobrych warunków do
prowadzenia działalności go-
spodarczej i inwestowania
oraz poprzez promowanie
konkursu – do wspierania sa-
morządów w wysiłkach na
rzecz przyciągania nowych in-
westorów. W dotychczasowych
pięciu edycjach konkursu
przyznano 454 certyfikaty
gminom, które hołdują zasa-
dom fair play.                (eliz)

W połowie lipca dobiegły końca
prace związane z budową kanaliza-
cji sanitarnej, deszczowej oraz sieci
wodociągowej na ul. Łąkowej w Kro-
toszynie.

Zakres inwestycji obejmował wy-
mianę istniejącej, wykazującej dużą
awaryjność, sieci wodociągowej
żeliwnej długości ok. 620 m  na ruro-
ciąg PVC DN 315 mm z jednoczesnym
przełączeniem istniejących przyłą-
czy wodociągowych do nowego ruro-
ciągu. Wykonano także  uzbrojenie
ulicy Łąkowej na odcinku 610 m
w sieć kanalizacji sanitarnej  i desz-
czowej wraz z przykanalikami do po-
sesji. Roboty prowadzono na Łąko-
wej między ulicami dr. Bolewskiego i
Tyczyńskiego. Wybudowanie kana-
lizacji powinno zapobiec niekontro-
lowanemu odprowadzaniu ścieków
bytowych.

Do końca lipca trwała procedu-
ra odbioru inwestycji, w sierpniu
mieszkańcy mogą się już podłączać
do nowej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

Wykonawcą zadania był Zakład
Usługowy Sieci i Instalacje Sanitar-
ne Wod.-Kan., Gaz, CO  Jerzego Sta-
nisławskiego ze Zdun. Podłączenia
kanalizacji wykonał Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Krotoszynie.
Inwestycja kosztowała gminny bu-
dżet około 700 tys. zł, w tym 147 tys.
zł stanowiła pożyczka preferencyj-
na z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.                               (mm, sław)

26 lipca odbyła się w Urzę-
dzie Miejskim konferencja pra-
sowa, na której burmistrz i jed-
nocześnie przewodniczący
Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy Julian Jokś poinformo-
wał dziennikarzy o tym, że dwa
duże i ważne dla Krotoszyna
projekty inwestycyjne zostały
wstępnie zakwalifikowane do
dofinansowania zewnętrznego.
Pierwszy z nich to II etap budo-
wy kanalizacji, do której doku-
mentację przygotowuje gmina.
Etap ten obejmuje południową

część miasta i zakłada budowę
ok. 20 km kanalizacji sanitarnej,
19 km deszczowej i 3,5 km wodo-
ciągu. Drugi projekt to budowa
w Sulmierzycach zakładu utyliza-
cyjnego – inwestycja Związku
Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Na
przedsięwzięcie kanalizacyjne,
jak ocenia burmistrz, można by
uzyskać nawet do 40 mln zł, na
zakład utylizacyjny – do 70 mln
zł.

Aby wziąć udział w dalszych
rozgrywkach o dofinansowanie –
miejsce na liście jeszcze o niczym

nie przesądza - przygotowują-
cy inwestycje powinni zebrać
niezbędne dokumenty i przeka-
zać je decydentom. Informację
tej treści otrzymał burmistrz z
Wojedwódzkiego Funduszu
Ochrony Środkowiska i Gospo-
darki Wodnej 24 lipca.

Podczas spotkania bur-
mistrz Jokś wyraził obawy, czy
uda się przygotować na czas
dokumenty dotyczące zakładu
utylizacyjnego ze względu na
rysującą się ostatnio niepew-
ność co do jej lokalizacji.   (eliz)

Objazd kierujący pojazdy wy-
jeżdżające z Krotoszyna w kierun-
ku Ostrowa spowodował wstrzy-
manie robót kanalizacyjnych na
ulicy Stawnej i Ludowej. Prace
będą kontynuowane po powrocie
ruchu kołowego na ulicę
Ostrowską.

Ze względu na przebudowę uli-
cy Ostrowskiej, prowadzoną przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad, ulica Stawna
pełniąca rolę drogi o znaczeniu lo-
kalnym zamieniła się w główną
arterię tranzytową Krotoszyna.
Tak intensywny ruch drogowy
zmusił wykonawcę, firmę Stani-

sławski ze Zdun, do czasowego
przerwania robót. Prace będą kon-
tynuowane po otwarciu Ostrow-
skiej dla ruchu kołowego.

Firma położyła już część
główną kanalizacji i wykonała
część przyłączy do posesji. Resz-
tę przyłączy na Stawnej i Ludowej
wykona, kiedy na tych ulicach
uspokoi się ruch. Można się spo-
dziewać, że te roboty zostaną za-
kończone w połowie września.
Dopiero po odbiorze inwestycji
mieszkańcy będą mogli się podłą-
czyć do nowej kanalizacji. Warun-
ki podłączenia będą ustalane in-
dywidualnie z Zakładem Wodocią-
gów i Kanalizacji.

Zakres robót w tej części mia-
sta obejmował budowę kanaliza-
cji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej odwadniającej pose-
sje. Długość ciągu kanalizacji sa-
nitarnej wynosi ok. 1000 metrów,
do tego zaplanowano ok. 75 przy-
łączy do posesji o łącznej długo-
ści ok. 350 m. Zbudowana równo-
cześnie kanalizacja deszczowa ma
długość ok. 900 m, do tego dojdzie
ok. 75 przyłączy do posesji o dłu-
gości ok. 340 m.                        (eliz)

Wiodącymi tematami sesji zaplanowanej na 30
sierpnia będą: informacja na temat przygotowania do
nowego roku szkolnego oraz stanu oświaty samorzą-
dowej oraz informacja z wykonania budżetu gminy
w I półroczu. Natomiast tematem sesji nadzwyczajnej,
która odbędzie się 13 sierpnia o godz. 9.00, będą zmia-
ny w budżecie gminnym. Jest to związane z pismem od
marszałka województwa wielkopolskiego, które wpły-

nęło do Urzędu Miejskiego 31 lipca. List informuje, że
gminy planujące realizację programów dofinasowywa-
nych ze środków unijnych w latch 2007 – 2013 powin-
ny powiadomić do 16 sierpnia Zarząd Województwa
o własnych środkach zaplanowanych na te działania.
Ponieważ takie plany muszą wynikać z gminnych
uchwał, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian
w budżecie i załącznikach.                                      (eliz)

Czy to szczêœliwa lista?

Dwie sesje

Kanalizacja
nieskoñczona

Fina³
na £¹kowej

Micha³ Kurek i audytorka El¿bieta Kozianowska na budowie sali sportowej i
nowoczesnej bie¿ni w Szkole Podstawowej w Kobiernie
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Dziennikarze u burmistrza. Od lewej: Farida Adamska (GK), Magdalena Minta (Zwi¹zek Gmin Zlewni Górnej Baryczy),
Julian Jokœ (burmistrz i przew. ZGZGB), Sebastian Poœpiech (RK), Tomasz Chudy (IR)
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... seniorów z powiatu krotoszyń-
skiego do uczestnictwa w zajęciach
edukacyjnych projektu pt. Uniwer-

sytet III Wieku. Proponujemy pięć
bezpłatnych kursów: komputerowy,
bukieciarstwa, tańca, pamięci i gim-
nastyki rehabilitacyjnej dla osób
w wieku emerytalnym. Zajęcia będą
prowadzone raz w tygodniu od wrze-
śnia do listopada. Zgłoszenia na do-
wolny kurs – z podaniem imienia, na-
zwiska, daty urodzenia, miejsca za-
mieszkania, PESEL-u i telefonu-
przyjmuje Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Krotoszynie, ul.
Młyńska 2d/1; informacji udziela Jo-
anna Jackowska, tel. (062) 722-88-91,
722-88-92. Zapisy przyjmujmowane
są od 2 sierpnia do wyczerpania wol-
nych miejsc.  PCPR zaprasza człon-
ków klubów seniora oraz członków

Og³oszenie Burmistrza Krotoszyna

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Krotoszyna w rejonie

ulic KoŸmiñskiej i Kozala

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80,

poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjê-

ciu 26 kwietnia br. przez Radê Miejsk¹ w Krotoszynie uchwa³y

nr VIII/60/2007 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Krotoszyna w rejonie ulic KoŸmiñskiej i Kozala.

Przedmiotem zmian planu jest przekrycie budynków i ich

usytuowanie w granicy oraz powierzchnia zabudowana obiek-

tami kubaturowymi i powierzchnia biologicznie czynna.

Zainteresowani moga sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymie-

nionej zmiany planu miejscowego. Nale¿y je sk³adaæ na pi-

œmie w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7,

63-700 Krotoszyn do 31 sierpnia 2007 r. Wnioski powinny

zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przed-

miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której doty-

czy.

Zaproszenie dla emerytów

Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów powiatów kroto-
szyńskiego, jarocińskiego, rawickie-
go, gostyńskiego oraz pleszewskie-
go serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w konkursach organizowanych
w ramach projektu Senior z inicja-

tywą 2007.

Konkursy odbędą się 21 wrze-
śnia w sali kina Przedwiośnie

o godz. 11.00. Będą to: przegląd chó-
rów, przegląd zespołów, prezentacja
innych artystycznych form scenicz-
nych, taniec, rękodzielnictwo oraz
kulinaria. Zgłoszenia prosimy nad-
syłać na adres PCPR do 10 września.
Konkursom towarzyszy konferencja
naukowa Senior z inicjatywą 2007

, która odbędzie się 20 września
o godz. 11.00 w Krotoszyńskiej Biblio-
tece Publicznej.                        (emer)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Polski Zwi¹zek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego
w Krotoszynie zapraszaj¹...

15 lipca strażnik miejski Romuald Kubik podczas pobytu nad mo-
rzem spotkał Zygmunta Chajzera. Wielu z nas pamięta tę postać jako
osobę prowadzącą słynny  Turniej Miast w 1988 roku. Zwyciężyli-
śmy wówczas z Kłodzkiem. Chajzer też pamięta o naszym mieście. A
przynajmniej  zapewnił  o tym strażnika, który wręczył mu zestaw
gadżetów promocyjnych naszego miasta.                                       (eliz)

Pamiêta

fo
t.

 a
rc

hi
w

um

Zygmunt Chajzer i Romuald Kubik

K
rzyżują się tutaj dwa

równorzędne szlaki ko-

munikacji kolejowej

i drogowej: Gniezno-Wrocław

oraz Łódź - Zielona Góra. Po-

wierzchnia gminy wynosi 256

km2, z tego na miasto przypa-

Uwadze turystów zwiedzających nasze mia-
sto polecamy zabytkowe XVI- i XVIII-wieczne ko-
ścioły murowane oraz dwa drewniane - św.św
Fabiana i Sebastiana oraz św. Marii Magdaleny.
Na uwagę zasługuje również pałac Gałeckich
w parku Wojska Polskiego i Krotoszanka - naj-
starszy zachowany w dom mieszczański z dru-
giej połowy XVIII w. W centrum miasta warto
się przyjrzeć XVII-wiecznemu neorenesansowe-
mu Ratuszowi oraz stojącemu nieopodal, na

O Krotoszynie
Krotoszyn po³o¿o-

ny jest w po³udnio-
wej czêœci woje-
wództwa wielkopol-
skiego, od granicy
z Dolnym Œl¹skiem
oddziela go tylko
gmina Zduny.

dają 23 km2. Gminę zamieszkuje
ponad 41 tysięcy osób, z czego 30
tysięcy przypada na miasto. Na te-
renie Krotoszyna znajduje się 16
szkół podstawowych, 8 gimnazjów,
3 zespoły szkół ponadgimnazjal-
nych, liceum ogólnokształcące i fi-
lia Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
cza. Jest to jedna z lepiej rozwi-
niętych gospodarczo gmin Wiel-
kopolski. Miasto jest ośrodkiem
przemysłu maszynowego, budow-
lanego, drzewnego, spożywczego,
farmaceutycznego, tekstylnego,
przemysłu wyrobów parafino-
wych i innych. Swoją siedzibę ma
tutaj kilka dużych i około 30 śred-
nich firm, znanych nie tylko
w kraju, ale i za granicą. Samo-

rząd gminny od lat popiera lo-
kalną przedsiębiorczość, ofe-
rując system zwolnień z podat-
ku od nieruchomości, korzyst-
ny dla podmiotów rozpoczyna-
jących i prowadzących działal-
ność gospodarczą.

Krotoszyn utrzymuje sze-
rokie kontakty partnerskie
z miastami zagranicznymi. Już
od blisko dwudziestu lat samo-
rząd i mieszkańcy współpra-
cują z holenderskim Brummen,
Mejszagołą na Litwie, Dierdorfem
w Niemczech oraz francuską
gminą Fontenay le Comte. Władze
gminy starają się obecnie nawią-
zać współpracę partnerską z mia-
stem Bucak w Turcji.

Obejrzyj, warto
pl. Jana Pawła II, pomnikowi Wolności. Został
on wystawiony w 2006 r. w miejscu dawnego
postumentu, nie istniejącego do kilkudziesię-
ciu lat. Stąd już bardzo blisko do parku miej-
skiego założonego w pierwszej połowie XIX. Dla
miłośników aktywnego wypoczynku atrakcją
będzie Kryta Pływalnia z Ośrodkiem Rehabili-
tacyjnym Wodnik, basen otwarty, skatepark
oraz piesze i rowerowe szlaki turystyczne
w okolicach Krotoszyna.

Koœció³ œw. Marii Magdaleni zbudowano w XVIII w. w miejscu koœcio³a funkcjonuj¹cego od XIII w.
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Bocian
zostaje

- Dzieñ dobry, panie stra¿niku, dzwoniê
z Lutogniewa. Po moim ogrodzie spa-
ceruje m³ody bocian. Chyba wypad³
z gniazda. Mo¿e ma z³amane skrzyd³o,
bo nawet nie próbuje wróciæ do swojej
rodziny.

-Proszê pani, dziœ tam przyjedziemy
z panem Arturem LuŸnym ze schro-
niska dla zwierz¹t,  który pomo¿e nam
z³apaæ ptaka. Wspólnie z weteryna-
rzem zastanowimy siê, co zrobiæ
z boækiem.

- Spokojnie
ptaszku,
pan Artur
zabierze ciê
na razie do
schroni-
ska.
Potem
zbada ciê
pan
Grz¹dka,
wetery-
narz.

- Dzieñ dobry, jesteœmy ze Stra¿y
Miejskiej. Czy pan Marian Wunsz
z Ró¿opola? Czy dzwoni³ do pana
ju¿ pan Grz¹dka, lekarz  wetery-
narii?

- Tak, dzwoni³. Chêtnie zaopie-
kujê siê ptakiem. Pan Grz.¹dka
wie, ¿e czêsto przygarniam dzi-
kie ptactwo lub leœne zwierzaki,
¿eby wydobrza³y pod moim
okiem. Boæka bêdê mia³ ju¿ po
raz trzeci.

- Na szczêœcie mam
ca³e skrzyd³a i je-
stem zdrowy, tylko
mo¿e trochê s³a-
by... Chyba nie da³-
bym rady dolecieæ
z innymi do ciep³e-
go kraju. Gospo-
darz karmi mnie
dobrze, na pewno
odlecê w przy-
sz³ym roku.

- Witaj s¹siedzie. Jestem paw. Mam nadziejê,
¿e bêdzie nam tu dobrze razem i nie bêdziesz krzywdzi³ moich ¿on ani
dzieci.

Czy pozostawanie bocianów w Krotoszynie na zimê ma jakiœ zwi¹zek z do-
datnim przyrostem naturalnym, jaki utrzymuje siê na naszym terenie? Czy
wynika on z innych przyczyn?                                                                   (eliz)
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Na lokalnych, regional-
nych, ogólnopolskich oraz
międzynarodowych zawo-
dach Krotoszyn reprezen-
tują kluby sportowe: LKS
Ceramik, KS Astra, Twa-
rzystwo Atletyczne Rozum,

KS Krotosz, prężnie działa-
jące szkolne kluby sporto-
we oraz Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Na szerokim fo-
rum godnie reprezentują
nas zawodnicy w rozma-
itych dyscyplinach, jak na
przykład: sumo, zapasy, ka-
rate, piłka nożna, korfball,
biegi i pływanie.

W Krotoszynie swoją siedzi-
bę ma kilka dużych i około 30
średnich firm, znanych także za
granicą. W gminie ulokowały się
też przedsiębiorstwa zagranicz-
ne: niemieckie Mahle oraz ho-
lenderskie Krepel i Nutricia.
Krotoszyn to również rozwinię-
te rolnictwo: tradycyjne gospo-
darstwa indywidualne oraz gru-
py producenckie zajmujące się
produkcją trzody chlewnej, by-
dła mięsnego i roślin oleistych.
Władze gminy popierają przed-
siębiorczość, od lat oferując sys-
tem zwolnień z podatku od nie-
ruchomości korzystny dla pod-
miotów rozpoczynających lub
rozwijających działalność go-
spodarczą. W 2004r. gmina przy-
stąpiła do Samorządowego Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych,

W przygotowanym przez
Rzeczpospolitą w połowie lipca
Rankingu Samorządów 2007,
który prezentował najlepiej funk-
cjonujące gminy w kraju,  Kroto-
szyn uplasował się na bardzo do-
brej, bo 37 pozycji, na 800 ocenia-
nych jednostek samorządu teryto-
rialnego. Ranking wartościował
nie tylko kondycję finansową
miast i gmin, ale również ich sta-
rania o rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.

W lutym br. w auli Uniwersy-
tetu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu odbyło się rozstrzygniecie
konkursu Gospodarczo-Samo-

rządowy HIT Regionu 2006.
Urząd Miejski w Krotoszynie
otrzymał nagrodę HIT w katego-
rii samorządność za utworzenie
specjalnej strefy ekonomicznej.

W 2006 r. Krotoszyn po raz
trzeci otrzymał tytuł Gmina Fair
Play - Certyfikowana Lokalizacja
Inwestycji. Tytuł jest gwarancją

Mamy podstrefê
Funkcjonuj¹ca na terenie Krotoszyna podstrefa Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Invest Park stanowi nie lada gratkê dla w³aœcieli przedsiêbiorstw, którzy planuj¹ inwestycje.

który udziela lokalnym podmio-
tom gospodarczym poręczeń na
kredyty i pożyczki z instytucji fi-
nansujących.

O utworzenie podstrefy eko-
nomicznej na gminnym obszarze
inwestycyjnym Krotoszyn zabie-
gał od dłuższego czasu. W grud-
niu minionego roku ukazało się
rozporządzenie Rady Ministrów
o przyłączeniu do wałbrzyskie-
go Invest Parku nowych pod-
stref, w tym także prawie 50
hektarów z Krotoszyna. W ich
skład wchodzi ponad 36-hekta-
rowy teren firmy Mahle Polska,

włączony wcześniej po spełnie-
niu warunków inwestycyjnych
przez dynamicznie się rozwiją-
cy zakład, oraz prawie 14 hek-
tarów należących do gminy. Oba
tereny tworzą jedną podstrefę.

Inwestorzy zainteresowani
lokalizacją w niej przedsiębior-
stwa muszą jednak zainwesto-
wać tam minimum 100 tys. eur.
Zezwolenie na prowadzenie fir-
my w podstrefie Krotoszyn - po
zaakceptowaniu biznesplanu -
wyda zainteresowanym zarzą-
dzający, czyli Invest-Park. Fir-
my, które się o to ubiegają, po-
winny najpierw uzyskać zgodę
na prowadzenie działalności od
burmistrza Krotoszyna.

Atutem podstrefy Krotoszyn
jest korzystne położenie gminy
- na granicy województwa wiel-
kopolskiego, blisko dolnoślą-
skiego. Międzynarodowe lotni-
ska we Wrocławiu i Poznaniu,
miastach leżących w odległości do
100 km, sprzyjają kontaktom ko-
operacyjnym i handlowym.

Wyró¿nieñ bez liku

Sportowcy promuj¹

pozytywnych zmian zachodzą-
cych w otoczeniu biznesu, a tak-
że w samym Urzędzie Miejskim,
bowiem organizatorzy konkursu
biorą pod uwagę przede wszyst-
kim opinię właścicieli firm na te-
mat jakości obsługi inwestycyjnej
w gminie.

W latach 2005 i 2006 Kro-
toszyn wziął z powodzeniem
udział w skierowanej do samo-
rządów terytorialnych ogólno-
polskiej akcji społecznej Przej-

rzysta Polska. Za udział w obu
edycjach konkursu otrzymał
certyfikaty, które są potwierdze-
niem działań promujących
uczciwość i skuteczność oraz po-
prawę jakości życia publicznego.

Bogata działalność Krotoszyna
na niwie międzynarodowej zaowoco-
wała zaszczytnymi nagrodami i wy-
różnieniami, otrzymanymi przez
miasto w ostatnich latach. Są to:
Dyplom Rady Europy, Honorowa Fla-
ga Rady Europy, Honorowa Tablica
Rady Europy.

31 lipca 2005r., Rynek w Krotoszynie.
Burmistrz Julian Jokœ prezentuje
mieszkañcom Honorow¹ Tablicê Rady
Europy, wrêczon¹ przed chwil¹ miastu
przez przedstawiciela Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy

Fanki egzotycznego sportu na zawodach sumo. 12
sierpnia 2005 r. Krotoszyn

teksty i zdjêcia: Izabela Bartoœ
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Wytwarzamy coraz wiêcej œmieci.
Wszystko chcemy mieæ opakowane
w kolorowy papier, estetyczne worecz-
ki, zgrabne pude³ka. Ale z tymi odpa-
dami trzeba coœ zrobiæ. Upchn¹æ gdzieœ
szybko... Albo – myœl¹c rozs¹dnie i per-
spektywicznie – posortowaæ, przerobiæ,
wykorzystaæ. Zwyk³e sk³adowanie sta-
je siê bardzo kosztowne ze wzglêdu na
przepisy o ochronie œrodowiska.

Czyje s¹ œmieci?
Na pocz¹tku nale¿¹ do tego, kto je

wyprodukowa³. A zatem to w³aœciciele
nieruchomoœci s¹ zobo-
wi¹zani do pozbywania siê
odpadów zgodnie z wyma-
ganiami okreœlonymi
w przepisach. Umowy o
wywóz mog¹ podpisaæ z
ka¿dym podmiotem, który
posiada pozwolenie na od-
biór odpadów komunal-
nych na terenie danej gmi-
ny.

W miejscowoœciach na
terenie Zwi¹zku Gmin Zlew-
ni Górnej Baryczy ustawio-
no pojemniki do zbiórki
szk³a i tworzyw sztucz-
nych. W Kobylej Górze
i Ostrzeszowie zbierane s¹ tak¿e opa-
kowania metalowe i papierowe. W
powiecie krotoszyñskim akcyjnie
prowadzi siê zbiórkê tekstyliów, od-
padów wielkogabarytowych i niebez-
piecznych. Nikt nie zbiera selektyw-
nie w naszych gminach odpadów or-
ganicznych.

Œmieci s¹ wywo¿one w naszych
gminach na wysypiska od  dwóch
razy na tydzieñ do raz na dwa mie-
si¹ce. Na terenie Zwi¹zku zbiera siê
rocznie 32,8 tys. ton odpadów
(2005r.), z  czego 7,4  tys. t to odpa-
dy z oczyszczalni œcieków komunal-
nych. Oko³o 2 300 t osadów wyko-
rzystuje siê rolniczo, reszta jest
unieszkodliwiana  na sk³adowiskach.
Wiêkszoœæ gmin cz³onkowskich po-
siada ma³e, niespe³niaj¹ce wymaga-
nia ochrony œrodowiska sk³adowi-
ska, które musz¹ byæ zamkniête. Naj-
wiêksze z nich co do odbioru, kro-
toszyñskie, zamkniêto w marcu 2006
roku. Proces rekultywacji tego tere-
nu potrwa do 2013 r. Teraz odpady
s¹ przewo¿one do punktu prze³adun-
ku, sk¹d transportuje siê je na sk³ado-
wisko znajduj¹ce siê  poza gmin¹, co
powoduje wzrost kosztów sk³adowania
odpadów. Zatem czas najwy¿szy, by po-
stawiæ ponadgminny zak³ad zagospo-
darowania odpadów.

Nasze œmieci
Zanim niedopa³ek

papierosa z uliczne-
go kosza albo wrzu-
cona do domowego
pojemnika styropia-
nowa tacka po
wêdlinie z marketu
trafi na wysypisko,
mija kilka dni, a
czasami nawet kilka
tygodni. Czy zasta-
nawiamy siê, co siê
z nim  dzieje?

Czym zajmuje siê
Zwi¹zek?

Zgodnie ze statutem g³ównym zada-
niem Zwi¹zku jest dzia³anie na rzecz
ochrony œrodowiska, w szczególnoœci
usuwanie, oczyszczanie, zapobieganie po-
wstawaniu œcieków i odpadów komunal-
nych. Najpilniejszym jest teraz ujednoli-
cenie i uporz¹dkowanie gospodarki od-
padami i zbudowanie miêdzygminnego,
nowoczesnego zak³adu utylizacyjnego.
Prawo zobowi¹zuje gminy do prowadze-
nia regularnej gospodarki odpadami,
zwiêkszania odzysku surowców wtórnych
i ograniczenia deponowania œmieci na
sk³adowiskach. Wspólna inwestycja ma
szanse powodzenia, gdy obejmuje co naj-
mniej 150 tys. mieszkañców, a odleg³oœæ
do zak³adu zagospodarowania odpadów
nie przekracza 60 km. Warunki te spe³nia
Zwi¹zek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
i jego projekt.

Przy wyborze lokalizacji zak³adu bra-
ny by³ pod uwagê KoŸmin Wielkopolski
i  jego nowoczesne sk³adowisko w Orli.
Problemem okaza³a siê jednak jego odle-
g³oœæ do pozosta³ych gmin, co podnosi-
³oby koszty transportu odpadów. W mar-
cu 2005 r. na posiedzeniu Zgromadzenia
ZGZGB gminy jednog³oœnie zdecydowa-
³y, ¿e najlepsz¹ lokalizacj¹ dla zak³adu by-

³yby Sulmierzyce. Teren przewidziany pod
inwestycjê znajduje siê oko³o 1,4 km na
pó³nocny wschód od zabudowy miejskiej.
Obejmuje on aktualnie funkcjonuj¹ce sk³a-
dowisko odpadów komunalnych oraz
okoliczne nieu¿ytki rolne b¹dŸ grunty kla-
sy V i VI.

Czy siê op³aca?
Udzia³ kilkunastu gmin w projekcie

gwarantuje op³acalnoœæ dla zak³adu z hal¹
sortowania mechanicznego i biostabili-
zacji oraz rozbudowanym systemem
sortowania, co umo¿liwi du¿y odzysk su-
rowców. Do tego proponowane jest uru-
chomienie dodatkowych stacji prze³a-
dunkowych na terenie zwi¹zku oraz
punktów dobrowolnego gromadzenia
odpadów. Punkt taki jest zamkniêtym
i dozorowanym obiektem, do którego
mieszkañcy dowo¿¹ bezp³atnie odpady
uci¹¿liwe ze wzglêdu na ich wielkoœæ,
iloœæ, np. gruz, lub w³aœciwoœci niebez-
pieczne.

Nowy zak³ad mia³by przerabiaæ
i unieszkodliwiaæ odpady pochodz¹ce ze
zbiórki selektywnej, komunalne zmiesza-
ne, osady œciekowe, opady wielkogaba-
rytowe, odpady budowlane. Do czaso-
wego przechowywania przyjmowane
bêd¹ odpady niebezpieczne. Iloœæ przyj-
mowanych odpadów szacuje siê na ok.
75 000 t w roku 2015.

Jaki zak³ad?
Teren zak³adu bêdzie ogrodzony,

z jednym wjazdem, co umo¿liwi nadzór
nad wje¿d¿aj¹cymi pojazdami i wa¿eniem.
Przewiduje siê utworzenie dzia³ów: sor-
townia; hala separacji mechanicznej i bio-
stabilizacji; miejsce sortowania i przecho-
wywania elementów wielkogabaryto-
wych; budynek sortowania i przechowy-
wania odpadów niebezpiecznych; zbior-
nik na wody opadowe z dachów, dróg,
placów i terenu sk³adowiska - woda m.in.
do zraszania masy organicznej przezna-
czonej do fermentacji na biostabilizat.

Oprócz tego bêdzie budynek administra-
cyjny z portierni¹; budynek socjalny z szat-
niami, ³azienkami oraz jadalni¹ z aneksem
kuchennym; zaplecze techniczno-warsz-
tatowe z pomieszczeniem do napraw po-
jazdów i dystrybutorem paliwa na potrze-
by wewnêtrzne zak³adu.

Projekt przewiduje tak¿e rekultywa-
cjê lub doprowadzenia do dobrego stanu
ekologicznego sk³adowiska odpadów ko-
munalnych w Sulmierzycch, KoŸminie
Wlkp., Zdunach, Rozdra¿ewie, Soœniach,
Cieszkowie, Miliczu, Kobylej Górze,
Ostrzeszowie, Odolanowie. Do rekultywa-
cji wykorzysta siê biostabilizat powsta³y
w procesie kompostowania odpadów.

Ca³kowity koszt projektu obejmuje
budowê zak³adu wraz z infrastruktur¹ to-
warzysz¹c¹ oraz zamkniêcie i rekultywa-
cjê sk³adowisk odpadów i wynosi ponad
70 mln z³. Gminy nie by³yby w stanie sfi-
nansowaæ tak potê¿nego zadania ze swo-
ich bud¿etów. Projekt jednak spe³nia kry-
teria uwzglêdnione w zasadach ubiega-
nia siê o dofinansowanie z Funduszu
Spójnoœci, tj.: jego wartoœæ wynosi co
najmniej 10 mln eur, ca³oœæ bêdzie s³u-
¿yæ grupie ponad 100 000-osobowej, in-
westycja bêdzie zlokalizowana na terenie,
na którym dotychczasowe sk³adowiska
odpadów stwarzaj¹ zagro¿enie dla wód
podziemnych lub wyczerpuje siê pojem-
noœæ sk³adowiska. Dlatego Zwi¹zek wy-

st¹pi³ z wstêpnym wnioskiem o dofinan-
sowanie przedsiêwziêcia w³aœnie ze œrod-
ków tego Funduszu.

Beneficjentem i jednostk¹ realizuj¹c¹ pro-
jekt bêdzie Zwi¹zek Gmin Zlewni Górnej
Baryczy, oparatorem - spó³ka prawa han-
dlowego. Jest to model umo¿liwiaj¹cy
sprawne zarz¹dzanie projektem, szczegól-
nie w okresie rozpisywania, og³aszania
i realizacji przetargów na poszczególne
zadania projektu.

Co teraz?
Budowê zak³adu przewiduje siê w la-

tach 2008-2010. Jako pierwsze powinny
byæ wybudowane stacje prze³adunkowe,
w miarê jak zak³ad bêdzie przekazywany
do eksploatacji. Najwa¿niejsza jest jednak
stacja prze³adunkowa w Krotoszynie,
przez któr¹ przechodziæ bêdzie najwiêk-
sza iloœæ odpadów, kolejne – w Ostrze-
szowie i Miliczu. Rekultywacja sk³adowisk
prowadzona bêdzie w miarê wype³niania
ich  odpadami oraz wytwarzania przez
nowo zbudowany zak³ad biostabilizatu,
który pos³u¿y do tego celu.

W kwietniu br. zakoñczono prace nad
Studium wykonalnoœci technicznej i finan-

sowej dla przedsiêwziêcia. Wczeœniej
przygotowano nastepuj¹ce dokumen-
ty:

- w 2005 r. Zwi¹zek wyst¹pi³ do
Urzêdu Miejskiego w Sulmierzycach
z wnioskiem o decyzjê na lokalizacjê
inwestycji oraz o decyzjê o œrodowi-
skowych uwarunkowaniach dla
przedsiêwziêcia;

- opracowano Koncepcjê progra-
mowo-przestrzenn¹, stanowi¹ca
wniosek do wydania decyzji o lokali-
zacji inwestycji celu publicznego; de-
cyzja o lokalizacji zosta³a uzgodniona
z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w Poznaniu, wojewod¹
wielkopolskim, starost¹ krotoszyñ-
skim;

- opracowano Raport o oddzia³y-
waniu przedsiêwziêcia na œrodowisko,
jako za³¹cznik do wydania decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach; decyzja o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zosta³a uzgodnio-
na z wojewod¹ wielkopolskim, Pañ-
stwowym Wojewódzkim Inspektora-
tem Sanitarnym w Poznaniu i prze-
prowadzone zosta³y konsultacje spo-
³eczne w tej sprawie.

Powy¿sze dokumenty uzyska³y
pozytywn¹ opiniê wszystkich orga-
nów uczestnicz¹cych w postêpowa-
niu. Jak dot¹d nie zakoñczy³o siê po-
stêpowanie administracyjne w spra-
wie wydania decyzji o lokalizacji in-
westycji celu publicznego oraz decy-
zji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach. Prowadzone s¹ rozmowy w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu a tak¿e w Narodowym
Funduszu Ochrony Œrodowiska w
Warszawie w sprawie dofinsowania
przedsiêwziêcia.

Oprac. na podstawie

materia³ów sesyjnych

Finansowanie Koszty kwalifikowane

Planowanie 1 000 000
Pomoc techniczna/zarz¹dzanie 2 700 000
Dzia³ania informuj¹ce i promuj¹ce 100 000
Budowa + przygotowanie terenu 26 875 850
Sprzêt i wyposa¿enie 14 230 000
Rekultywacja 7 263 400
Rezerwa inwestycyjna 3 000 000
Rozruch 800 000
VAT lub jego odpowiednik 12 313 235
Razem netto 55 969 250
Brutto 68 282 485

24 lutego 2004r. Zwi¹zek Gmin Zlewni Górnej Baryczy (ZGZGB) wpisany zosta³ do reje-
stru zwi¹zków miêdzygminnych, a 11 marca 2004r. w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego og³oszony zosta³ jego statut. Cz³onkami za³o¿ycielami by³y gminy:
Kobyla Góra, Kobylin, KoŸmin Wlkp., Krotoszyn, Odolanów, Ostrzeszów, Pogorzela, Przy-
godzice, Rozdra¿ew, Soœnie, Sulmierzyce, Zduny. Biuro Zwi¹zku rozpoczê³o dzia³alnoœæ
w lutym 2005. Pod koniec 2005r. chêæ przyst¹pienia do Zwi¹zku zadeklarowa³y kolejne
gminy: Milicz i Cieszków, natomiast Pogorzela zrezygnowa³a z cz³onkostwa.

 Zarz¹d Zwi¹zku
Julian Jokœ, burmistrz Krotoszyna - przewodnicz¹cy
Stanis³aw Wabnic, burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
Marian Sobañski, zast. burmistrza Gminy i Miasta Zduny
Idzi Kalinowski, burmistrz Miasta Sulmierzyce
Ignacy Miecznikowski, wójt Gminy Cieszków
Magdalena Minta, dyrektor biura ZGZGB

Fragment hali separacji mechanicznej i biostabilizacji
w jednym z nowoczesnych zak³adów utylizacyjnych

Sprasowane paczki surowców wtórnych czekaj¹ na odbiór
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Zapraszamy

na forum IS
Drogi Czytelniku, czy chcia³byœ siê po-
dzieliæ swoimi spostrze¿eniami i uwa-
gami na  aktualne, dotycz¹ce naszej
gminy, tematy? Napisz. Lub przyjdŸ do
redakcji. Czekamy na listy oraz e-ma-
ile podpisane imieniem i nazwiskiem.
Na proœbê autora zachowamy dane
personalne do wiadomoœci redakcji.
Tekstów anonimowych lub obel¿ywych
nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane li-
sty bêd¹ w miarê mo¿liwoœci publiko-
wane na ³amach IS  - zastrzegamy so-
bie prawo skracania tekstów zbyt d³u-
gich lub niezwi¹zanych z aktualnymi te-
matami. 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 do-
mów za poœrednictwem poczty, ale ze
wzglêdu na wielkoœæ nak³adu - 6 000
egzemplarzy – mo¿e nie docieraæ do
wszystkich. Osoby, które nie otrzyma-
³y Informacji Samorz¹dowych, znajd¹
je w Urzêdzie Miejskim: w punkcie in-
formacyjnym, w sekretariacie oraz w
Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczo-
œci i Integracji Europejskiej (pok. 46).
IS s¹ wyk³adane tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek-Ratusz) oraz
w Gminnym Centrum Informacji (bu-
dynek Biblioteki).                    (red.)

Informacje Samorządowe - czasopismo Samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn, nakład 6 000. Redakcja:

Izabela Bartoś, Jacek Kępa (red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Korekta: Urszula Makieła. Współpracow-

nicy: Sławomir Horyza, Magdalena Maik, Marlena Nabzdyk, Lechosław Witek, Roman Wosiek. Adres: Urząd

Miejski w Krotoszynie,  ul. Kołłątaja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 062 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl.

Skład: Intelis Media, druk: Agora Piła. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

15 sierpnia do Krotoszyna zawita 47-osobowa grupa Francuzów z partner-
skiego miasta Fontenay le Comte. Goœcie spêdz¹ u nas prawie szeœæ dni,
które bêd¹ wype³nione spotkaniami, rozmowami i zwiedzaniem Wielkopolski
i Dolnego Œl¹ska.

Z
organizowane przyjazdy

dużych grup Francuzów

do naszego miasta mają

już swoją tradycję, bowiem kro-

toszynianie i fonteneyczycy

goszczą się nawzajem co drugi

rok. Każda z wizyt ma swój te-

mat, a dyskusje i oficjalne spo-

tkania mają za zadanie niwe-

lowanie wszelkich barier i dal-

sze wzajemne poznawanie się.

I chodzi nie tylko o osobiste

kontakty, bo te zawiązują się

najłatwiej i rozwijają swoim

trybem, ale o poznawanie spe-

Ju¿ za parê dni...

niaczych. Wniosek o przyznanie

dotacji na spotkanie obywatel-

skie miast w ramach partner-

stwa miast Krotoszyn złożył

w lutym do Komisji Europejskiej

w Brukseli, podając od razu temat

wizyty i spodziewaną liczbę osób.

Złożenie wniosku ciąży zawsze

na stronie zapraszającej, choć

w przyznanej puli znajdują się też

zawsze pieniądze na pokrycie

kosztów przyjazdu grupy zapra-

szanej. W pierwszej połowie lip-

ca przyszła do Urzędu Miejskie-

go odpowiedź, jak się spodziewa-

Ka¿dy pobyt zyskuje specyficzny
wymiar dziêki nadanemu tematowi
– mówi Urszula Makie³³a

Współorganizatorami byli: Gmin-

na Społdzielnia Krotoszyn, Hieronim

Marszałek, radny powiatowy i sołtys

Ustkowa, oraz Tadeusz Gręda, soł-

tys Raciborowa. Celem wystawy była

prezentacja dorobku hodowców, bez

oceniania i punktacji. Każdy wystaw-

ca otrzymał rzeczowy upominek

i dyplom z podziękowaniem.

Impreza miała charakter szko-

leniowo-rekreacyjny. Oprócz wysta-

Pierwsza w Benicach
Pomys³odawc¹ a zarazem organizatorem I Wystawy Zwierz¹t Gospo-
darskich i Domowych, która odby³a siê 15 lipca w Benicach, by³ Jan
Zych - szef grupy producenckiej Krot-Agro, radny miejski i so³tys Benic.

wy ptaków i zwierząt przygotowa-

no pokaz sprzętu rolniczego, moż-

na było też zasięgnąć porad przed-

stawicieli KRUS-u  i ARiMR-u, leka-

rzy weterynarii i firm oferujących

paszę. Spotkanie uatrakcyjniły wy-

stępy artystyczne dzieci i młodzie-

ży, przejazdy zaprzęgami konnymi

i inne atrakcje. Na zakończenie od-

była się zabawa taneczna dla wszyst-

kich.                                              (jan)

Od 23 do 25 sierpnia w kinie Przedwiośnie odbywać się będzie Kon-

kurs Kina Offowego Dekodencje 2007. Poza konkursem zaprezentowane

zostaną najciekawsze filmy kina niezależnego, m.in. Aleja gówniarzy

Piotra Szczepańskiego, Nie panikuj Boda Koksa,  najlepsze filmy

z Sopot Film Festival i Fantastic Film Festival. Organizatorzy zapra-

szają również na koncerty, które odbędą się w ramach festiwalu.   (mag)

cyfiki gospodarki, przekazy-

wanie doświadczeń, chwalenie

się osiągnięciami i ostrzeganie

przed zagrożeniami. – Może-

my się przecież uczyć także na

błędach francuskich – mówi Ur-

szula Makieła, przewodnicząca

towarzystwa przyjaźni ze stro-

ny polskiej. - Hasłem wiodącym

wszystkich spotkań jest nasza

wspólna obecność w Unii Euro-

pejskiej – wyjaśnia - ale każdy

pobyt zyskuje specyficzny wy-

miar dzięki nadanemu temato-

wi. Dwa lata temu omawialiśmy

w Krotoszynie znaczenie spor-

tu dla zdrowia i kondycji, także

w wieku emerytalnym, w tym

roku poruszymy po raz kolejny

zagadnienia związane z rolnic-

twem zrównoważonym, jak je

nazywają Francuzi. U nas mówi

się zwykle rolnictwo ekologicz-

ne.

Przyjazd i organizacja poby-

tu grupy francuskiej są częścio-

wo finansowane z pieniędzy

unijnych przeznaczonych na

rozwój współpracy miast bliź-

no, pozytywna.

Francuzi przyjadą do Kroto-

szyna po południu 15 sierpnia.

Najważniejszym wydarzeniem

dnia następnego będzie dopołu-

dniowa debata w Ratuszu na te-

mat polityki rolnej Unii Euro-

pejskiej – jej konsekwencji

i wpływu na życie polskiego

rolnika. Uczestnicy będą próbo-

wali także odpowiedzieć na pyta-

nie, czy koncepcja zrównoważo-

nego rolnictwa istnieje w świa-

domości Polaków. Ze strony pol-

skiej wystąpienia przygotowali:

Magdalena Minta, dyrektor Biura

Związku Gmin Zlewni Górnej Ba-

ryczy, i Robert Czajka z grupy

producenckiej Pro-Agro. Swój

udział w debacie potwierdził tak-

że poseł PSL Andrzej Grzyb. – Na

pewno głos zabiorą także bur-

mistrz Julian Jokś oraz mer Fon-

tenay le Comte Jean-Claude Re-

maud – tłumaczy szefowa towa-

rzystwa przyjaźni. - Nie znamy

jeszcze nazwisk francuskich

mówców.

Ponieważ debata będzie

miała specjalistyczny charak-

ter, ze strony gości wezmą

w niej udział, oprócz mera i jego

zastępcy, tylko rolnicy oraz rad-

ni miejscy. Krotoszyn będzie na

niej reprezentowała podobna

grupa. Pogłębieniu wiedzy za-

interesowanych osób na temat

naszego rolnictwa będzie służy-

ła wycieczka poglądowa do

trzech podkrotoszyńskich go-

spodarstw, zaplanowana na ten

sam dzień. Ze swoim warszta-

tem pracy zgodzili się zapoznać

uczestników debaty Małgorzata

Grzeszczuk z Rudy, Tomasz

Forszpaniak z Bożacina i Maria

Kalak z Gorzupi.

Z równie fachową tematyką

będą mieli okazję zapoznać się

uczestnicy kilkugodzinnego wy-

jazdu do zakładu utylizacji odpa-

dów w Orlim Stawie, zaplanowa-

nego na piątek 17 sierpnia. Gru-

pa gości niezwiązana z rolnic-

twem wyjedzie w tym czasie na

wycieczkę do Biskupina. Z rana

przedstawiciele władz miejskich

oraz obu towarzystw przyjaźni

ustalą przyszłoroczny plan

współpracy. Po południu dla

wszystkich przygotowano zwie-

dzanie Krotoszyna z przewodni-

kiem.

Sobotę goście spędzą, zwie-

dzając Wrocław i Trzebnicę.

W niedzielę o godz. 11.00 w gale-

rii Refektarz odbędzie się werni-

saż wystawy fotograficznej Fon-

tenay le Comte oczami polskich

przyjaciół. Na wystawie zostaną

zaprezentowane zdjęcia zrobione

przez członków krotoszyńskiej

grupy fotografów Blenda pod-

czas marcowego pobytu w Fon-

tenay. Popołudniowe spotkanie na

grzybku w Baszkowie będzie pod-

sumowaniem kilkudniowej obec-

ności Francuzów w Krotoszynie.

Na drugi dzień, 20 sierpnia, wstę-

pując po drodze do Poznania i

Berlina, grupa odjedzie do Fran-

cji.                                         (eliz)

Kino w kinie

Dwa lata temu francuscy seniorzy pokazali nam, w jaki sposób popo³udniami  podtrzymuj¹ kondycjê, bawi¹c siê przy
tym doskonale
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Wystawa, wystêpy dzieci, przejazdy bryczkami i zabawa taneczna to dobry pomys³
na wiejsk¹ imprezê
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S
ądzę, że już oswoiliśmy

się z tym, że jesteśmy

członkami Unii Europej-

skiej. Mamy otwarte granice,

nasze tablice rejestracyjne róż-

nią się tylko małym PL na nie-

bieskiej części blachy, nasze

markety i ich zawartość

są takie same, symbo-

liczna puszka coli jest

identyczna, nawet re-

klamy oglądamy te

same. Ba, zaczynamy po-

ruszać się w tym samym

obszarze wspólnej świa-

domości i żyć tymi samy-

mi dylematami w stylu:

jaki wybrać proszek do

prania lub którego opera-

tora do komórki. Czyli ge-

neralnie coraz nudniej, bo

tak samo…

Każdy w zjednoczonej Euro-

pie zaznacza swoją odrębność,

niekoniecznie podejściem do np.

homoseksualizmu, ale przede

wszystkim w tradycjach naro-

dowych, które są często arty-

stycznie adaptowane. I właśnie

takie adaptacje będą prezento-

wane na naszym krotoszyńskim

festiwalu. Będziemy gościć ar-

Ludzka radoœæ
tystów z Polski, Niemiec, Rumunii,

Węgier, Czech i Jemenu. Z pełnym

przekonaniem mogę powiedzieć,

że jest to zdecydowanie czołówka

folkowa naszego kraju i Europy.

Niejeden lokalny wielbiciel

m u z y k i

d a n -

ce czy hip-hopu, jeśli tyl-

ko będzie miał odrobinę do-

brej woli i chęć do zabawy,

znajdzie powody do cał-

kowitego zadowolenia.

Cieszę się też na chwi-

le zdumienia u oglą-

dających kon-

certy, gdy ze

sceny zdecy-

10 sierpnia pi¹tek

Próby zespo³ów:
14.00 Psio Crew,
15.00 Miko³aje,
17.00 Transsylvanians.

18.00 – 18.30 Papadram
18.30 – 19.30 Fanfare Zimbrul (Rumunia)
19.30  - 21.00 Orkiestra œw. Miko³aja
21.00 -  22.00 Motion Trio
22.00 -  23.30 Transsylvanians (Niemcy,Wêgry)
23.30 – 01 .00 Psio Crew
Po koncertach sound system w namiocie warsztatowym - a¿ do œwitu.

11 sierpnia sobota

14.00 warsztaty w namiocie
Próby zespo³ów:
14.00 To³haje,
15.00  Kapela ze Wsi Warszawa,
16.00 Kroke,
Kwartet Jorgi rozgrzewa siê przed swoim koncertem
18.00 – 19.00 Kwartet Jorgi
19.00 – 20.00 To³chaje
20.00 – 21.00 Kroke
21.00 - 22.00 Kapela ze wsi Warszawa
22.00 - 23.00 Polkaholix (Niemcy)
23.00- 24.00  Al-yaman  (Czechy, Jemen)

Po koncertach sound system w namiocie warsztatowym - a¿ do œwitu.

Poniżej zestawienie pokazują-

ce, gdzie zobaczymy relację z kro-

toszyńskiego festiwalu, gdzie ją

usłyszymy i gdzie o nim mówią.

Patronat medialny nad tego-

rocznym Open Air International

Folk Festiwal objęli:

- TVP 3 Poznań

- Radio Merkury Poznań

- Radio Centrum Kalisz

- Radio Afera Poznań

- Głos Wielkopolski

- Informacje Regionalne

- Rzecz Krotoszyńska

-  Serpent – Warszawa

-  Independent – Warszawa

Już na 2 tygodnie przed festi-

walem regularne zapowiedzi i au-

dycje pojawiały się w następują-

Folk Festiwal 2007 na antenie
reportaż z całego festiwalu. Nato-

miast z Radiem Merkury mamy

umowę na transmisję na żywo

z obu dni festiwalowych.

Na akcję reklamową festiwalu

złożyło się także 2 000 plakatów

i 6 000 ulotek. Za ich pomocą pro-

pagowano imprezę na festiwalu

w Jarocinie i na Przystanku Wo-

odstock. Poza tym plakaty roz-

wieszono w Koźminie, Jarocinie,

Miliczu, Zdunach, Ostrowie, Kali-

szu, Pleszewie, Kobylinie, Odola-

nowie, Sulmierzycach,  Ostrzeszo-

wie, Kępnie i lokalnie - we wszyst-

kich sołectwach gminy. O festiwa-

lu informuje od dłuższego czasu

strona internetowa: www.folk.kro-

toszyn.pl                                                (kok)

Zachęcamy wszystkich do udziału. Wpisowe wynosi tylko

10 zł, a można przy odrobinie szczęścia oraz dobrej technice

rzutu zdobyć tytuł mistrza świata w tej rozrywkowo-sporto-

wej dyscyplinie. Zwycięzca oprócz niezwykłego tytułu dosta-

nie puchar oraz połowę kwoty zebranej od zapisanych uczest-

ników. Troje najlepszych miotaczy zostanie też uhonorowa-

nych dyplomem. Druga połowę  pieniędzy z wpisowego OSiR,

organizator imprezy, jak co roku przeznaczy na cel charyta-

tywny.                                                                                                              (eliz)

Rzucaj jak mistrz
11 sierpnia o godz. 16.00 na stadionie miejskim odbêda siê XII
Mistrzostwa Œwiata w Rzucie Beretem.
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10-11 sierp
nia 2007 r

.

cych mediach:

Program 2 Polskiego Radia, Woj-

ciech Ossowski

Program 3 Polskiego Radia, Woj-

ciech Ossowski

Radio Bis, Maciej Szajkowski

Radio Merkury, programy cy-

kliczne, Ryszard Gloger i Mariusz

Kwaśniewski

Radio Centrum Kalisz, Jan Ce-

giełka

Radio Afera Poznań.

Duże wejscia antenowe za-

pewnia nam TVP 3 Poznań w pro-

gramie Letnie Klimaty -  trans-

misja na żywo 10 sieprnia. Pro-

gram prowadzą Mariusz Kwa-

śniewski i Beata Demianowska.

Poznańska trójka przygotuje też

dowanie folkowej będzie niejedno-

krotnie słychać mocne bity,  d’n’b,

electro, hip-hop czy raggamuffuin...

Lub na dosłowny szok, gdy po-

wszechnie znane instrumenty w rę-

kach mistrzów i artystów zmienią

się w sprzęt do tworzenia komplet-

nie fantastycznej muzyki. Myślę w

tym momencie też o namiocie

warsztatowym, w którym będzie

można naprawdę dotknąć rzeczy

fantastycznie tradycyjnych albo

doznać artystycznego odlotu.

No dobra, koniec. Więcej już nic

nie powiem. Reszta to czysta

ludzka radość z bycia razem w

czasie dwóch dni festi-

walu i nasze indywi-

dualne, choćby

chwilowe olśnie-

nia.

Wojtek

Szuniewicz

dyrektor
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Dobry rozmach i w³aœciwa pozycja sportowa to po³owa sukcesu


