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Ponad 400 osób wziê³o udzia³ w tegorocznym Biegu Jesieni.
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21 paŸdziernika idziemy do wybo-
rów parlamentarnych. Granice ob-
wodów g³osowania i siedziby obwo-
dowych komisji wyborczych - czy-
taj strona 12.

***
Do 30 paŸdziernika w krotoszyñ-
skim muzeum mo¿na ogl¹daæ wy-
stawê Sowieckie piek³o 1939-1956.
O zbrodniach sowieckich na obywa-
telach polskich. Wystawione na 22
planszach prace zosta³y udostêp-
nione przez Instytut Pamiêci Naro-
dowej Oddzia³ w Poznaniu.

***
Wystawê drzeworytów Salvadora
Dali ilustruj¹cych Bosk¹ Komediê
Dantego ogl¹daæ mo¿na do koñca
paŸdziernika w galerii Refektarz.

***

Krotoszynska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera zaprasza 16
paŸdziernika o godz. 16.00 na
otwarcie wystawy S³owo i Obraz o
Janie Pawle II. Na wystawie zoba-
czymy eksponaty ze zbiorów Jana
Grz¹ki, prace mieszkanców powia-
tu krotoszynskiego oraz Refleksje -
piórem pisane - poezje Marii Gi¿-
zyckiej – Pietrzak.  KBP, ul. Benicka
9, II pietro.

***
Do 19 listopada w krotoszyñskiej bi-
bliotece mo¿na ogl¹daæ wystawê
prac artysty Wo³odymyra Czornoba-
ja pod tytu³em: Barwy wyobraŸni
pod szk³em. Ekspozycja prezento-
wana jest w godzinach od 1100 do
1900 w czytelni dla doros³ych (II piê-
tro). 19 listopada o godz. 1700 od-
bêdzie siê spotkanie z artyst¹ pod-
sumowuj¹ce wystawê.

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

Nie sprzedawaj
dzieciom

W czwartek 13 wrzeœnia w Urzêdzie Miej-
skim  odby³o siê podsumowanie X edycji Pro-
gramu Odpowiedzialnej Sprzeda¿y Stop 18.

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

P
rogram opiera się na partnerstwie firm i organizacji, któ-
re podejmują wspólne działania ograniczające nieletnim
dostęp do wyrobów tytoniowych. Mimo przepisów sprzedaw-

cy nadal podchodzą do sprawy z ogromnym luzem i nie przejmują
się tym, czy kupujący papierosy ukończył 18 lat. Nie wszyscy zdają
sobie sprawę, że za sprzedaż papierosów nieletniemu grozi kara
pieniężna od 200 do 5 000 zł.

W czasie akcji podejmowano działania, które mają uczulić na pro-
blem wszystkich dorosłych. W realizację programu zaangażowała się
straż miejska, także krotoszyńska. Podczas spotkań z rodzicami
uczniów Gimnazjum nr 4 oraz klas VI Szkoły Podstawowej nr 8 w Kro-
toszynie strażnicy rozdali materiały informacyjne Jak chronić dziec-

ko przed paleniem.

Ponadto patrole straży roznosiły ulotki i nalepki akcji do sklepów
na terenie miasta i gminy. Rozdano 150 ulotek. Podczas wizyt tłuma-
czono sprzedawcom założenia programu odpowiedzialnej sprzedaży
i zapraszano do udziału w szkoleniach, które odbywały się w urzędzie.

Zgłosiło się na nie 12 osób, które zdały egzamin, a 13 września
odebrały z rąk burmistrza Juliana Joksia certyfikat. Dyplomy otrzy-
mali: Beata Chmielewska,  Magdalena Maciejak, Adrianna Macniak,
Elżbieta Muszalska, Leszek Nawrocki, Małgorzata Nawrocka, Graży-
na Olszewska, Maria Poczta, Alina Popów, Ewa Stefańska, Katarzyna
Walkowiak, Maria Walkowiak.

Podczas  rozmowy  goście przyznali, że w ich sklepach także poja-
wiają się nieletni z zamiarem kupienia papierosów, czasem przysyłani
po papierosy przez rodziców. Mówiono także o sytuacjach, kiedy o nie-
dozwolony zakup proszony jest ktoś z boku, dorosły, i wtedy trudno już
odmówić sprzedaży.                                                                                                                                   (mm)

Uwaga! Przedłużenie ważności starych dowodów osobistych nie

zmianie faktu, że wnioski na wydanie nowego należy złożyć do 31 grud-

nia 2007r.

Tymczasem z aktualnych danych wynika, że jeszcze ok. 3200 mieszkańców
naszej gminy nie wystąpiło o zmianę dowodu. W związku z powyższym przy-
pominamy, że czekanie do ostatniej chwili może przysporzyć wiele proble-
mów osobom, które będą nadal się posługiwały starym dowodem osobistym.
dowodów.  Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7a, I piętro,
pok. nr 2 (budynek w podwórzu). Dokumenty składamy osobiście po uprzed-
nim 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 mał-
żeństwa. Osoby, które urodziły się w gminie Krotoszyn lub zawarły tu-
taj związek małżeński, nie składają ani jednego, ani drugiego doku-
mentu. Wnioski można pobrać także ze strony internetowej. Drogi Miesz-
kańcu Krotoszyna!  Nie czekaj, wymień dowód. Zaoszczędzisz sobie
problemów.                                                                                                                       (wso)

Poœpiesz siê
z wnioskiem!

Od 19 do 23 września w ho-
lenderskim Brummen, part-
nerskiej gminie Krotoszyna,
przebywała delegacja kroto-
szyńskich pszczelarzy.

W czasie kilkudniowego
pobytu mieli okazję przyjrzeć
się bliżej pracy i osiągnięciom
swoich holenderskich kolegów
oraz wziąć udział w organizo-
wanych co roku w sąsiednim
Erbeek targach miodu. Zwie-
dzana przez gości z Polski pa-
sieka Immenhof zachwycała
nie tylko wysoką kulturą pra-
cy, ale także roślinnością
i ogrodami, których najpięk-
niejszą część stanowił ogród
z wyspy Bali.  Fachowość
i umiejętne popularyzowanie
pszczelarstwa można było po-
dziwiać w Domu Pszczelarza
– holenderskim centrum tej

Pszczelarze
na wyjeŸdzie

gałęzi wiedzy. 21 września de-
legacja z Krotoszyna, realizu-
jąc program dnia wolnego,
stała się świadkiem podnio-
słej uroczystości przy pomni-
ka gen. Sosabowskiego w
Driel, dowódcy Polskiej Samo-
dzielnej Brygady Spadochro-
nowej, która równe 63 lata
wcześniej wzięła udział w
alianckim desancie pod Arn-
hem, przychodząc z pomocą
okrążonej brytyjskiej 1. Dywi-
zji Powietrzno-Desantowej.
Uczestniczyli w niej między
innymi także weterani z Pol-
ski i ich rodziny.

Przedstawiciele kroto-
szyńskich pszczelarzy zakoń-
czyli swój pobyt w Holandii zapro-
szeniem swych gospodarzy do Pol-
ski na uroczystości jubileuszowe
w  roku 2009.                                (jac)

Uczestnicy szkolenia odebrali certyfikaty.

W środę 26 września w Kro-
toszyńskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyło się spotkanie z dzieć-
mi „Czytanie zbliża”.  Na spotka-
nie przyszła klasa I b integracyj-
na ze Szkoły Podstawowej nr 3
wraz z wychowawczyniami: Ka-
tarzyną Bilińską i Anetą Nad-
stawską oraz szkolną bibliote-
karką Jolantą Zamirską.
Uczniom czytali wiersze: zast.

Pierwszaki w bibliotece
dyr. KOK Małgorzata Godorow-
ska, dyrektor PUP Tadeusz Po-
lowczyk, polonista Juliusz Pocz-
ta i zast. burmistrza Franciszek
Marszałek. Pierwszoklasiści
lepili też z plasteliny bajkowe
rekwizyty. Wykonawców trzech
najlepszych prac nagrodzono
książkami, zaś wszystkie dzie-
ci  dostały po tabliczce cze-
kolady.                                          (eliz)

Pszczelarze przywieŸli
do Krotoszyna miód
i wspomnienia.

Wiceburmistrz Franciszek Marsza³ek wrêcza nagrody.
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W œrodê 29 sierpnia przy udziale
przedstawicieli Miasta i Gminy
Krotoszyn oraz so³ectw Racibo-
rowa i Benic odby³ siê odbiór
koñcowy inwestycji pn. Remont

drogi gminnej w Raciborowie.
Zakres robót na odcinku d³ugo-
œci 1 370 m obejmowa³ remont
cz¹stkowy, po³o¿enie nak³adki as-
faltowej oraz œciêcie poboczy. Za-
danie wykonywa³a, wybrana w
drodze przetargu nieograniczo-
nego firma Drobud z Jarocina.
Roboty prowadzono od 27
czerwca 15 sierpnia, a ich ca³ko-
wita wartoœæ wynios³a 343 317
z³. Komisja uzna³a roboty za wy-
konane poprawnie i nie zg³osi³a
uwag co do ich jakoœci.

Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo
Budowlane Krodomex Sp. z o.o.
wygra³o przetarg na budowê w
Smoszewie Wiejskiego Ogniska
Kultury Regionalnej wraz z sani-
tariatami. Budynek jednokondy-
gnacyjny, g³ównie o konstrukcji
drewnianej,  o pow. zabudowy
160 m2 (grzybek) oraz murowa-
ny budynek sanitarny wraz z in-
stalacj¹ sanitarn¹ i elektryczn¹
powstan¹ przy Wiejskim Domu
Kultury w Smoszewie. Wniosek
o dofinansowanie przedsiêwziê-
cia z Sektorowego Programu
Operacyjnego - Restrukturyzacja
i Modernizacja Sektora ¯ywno-
œciowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich zosta³ zaopiniowany
pozytywnie. W sprawie dofinan-
sowania podpisano umowê z sa-
morz¹dem województwa wielko-
polskiego. Kwota 112 953 z³ zo-
stanie przekazana Urzêdowi Miej-
skiemu po zakoñczeniu budowy,
rozliczeniu zadania i wizycie ko-
misji z Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Wielkopolskie-
go.

Zarz¹d Zak³adu Energetyki Ciepl-
nej informuje, ¿e od 1 paŸdzier-
nika obowi¹zywaæ bêdzie nowa
taryfa op³at za ciep³o. Wed³ug no-
wych stawek œredni wzrost op³at
wynosi 3,7% w stosunku do do-
tychczasowych. Zmiany zosta³y
zatwierdzone decyzj¹ prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki 30
sierpnia br. i zostan¹ opublikowa-
ne w dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego nr
140.

K r ó t k o

Fontanna na Rynku
W po³owie wrze-

œnia bia³oruski rzeŸ-
biarz Igar Zasimovich
zakoñczy³ prace przy
rzeŸbie z granitu
wed³ug w³asnego
projektu. Dzie³o
ozdobi fontannê na
Rynku.

B
ędzie to rzeźba o wy-
sokości 3,80 m zakoń-
czona elementem, z

którego popłynie woda. Biało-
rusin przebywał w Krotoszy-
nie od początku sierpnia. Au-
tor i realizator projektu ma
duże doświadczenie w tworze-
niu fontann, zajmuje się rów-
nież ceramiką, pracą z meta-
lem i drewnem. Jego dziełem
jest fontanna, która stoi w koź-
mińskim parku. Rzeźbiarzowi

pomagali w pracy mu żona Katia-
ryna i kolega Vassili Chlapak.
Rzeźba została wykonana z czer-
wonego granitu vanga, zakupione-
go w miejscowości Łubna Jakusy

za kwotę 11 tys. 394 zł.  Elementy
metalowe zgodnie z projektem wy-
konał zakład Spawmet Jana Nie-
dbały z Krotoszyna. Do końca paź-
dziernika br. Zakład  Usługowy

Sieci i Instalacje  Sanitarne

Wod. Kan. Gaz, CO Jerzego Sta-
nisławskiego ze Zdun wykona
pełnobranżową dokumentację
projektową do przebudowy fon-
tanny na Rynku. Dokumentacja
obejmie szczegóły architekto-
niczne, konstrukcyjne, sanitar-
ne w zakresie przyłączy, tech-
nologii i automatyki wody oraz
opracowanie kosztów inwestor-
skich, specyfikacji technicznej
wykonania robót wraz z nie-
zbędnymi uzgodnieniami i ma-
pami dla celów projektowych.
Krotoszyńska fontanna zmieni
swoje oblicze w przyszłym roku.
Koncepcja przebudowy fontan-
ny zyskała pozytywną opinię
kaliskiej delegatury  Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków. W opinii zasugerowano
jednocześnie wykonanie projek-
tu zagospodarowania całego
placu rynkowego w oparciu
o akta archiwalne.                   (mm)

Igar Zasimovich opowiada o postêpach w pracy nad rzeŸb¹.
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Miło nam poinformować kro-
toszynian, że w tym roku Kroto-
szyn otrzymał po raz czwarty
tytuł Gmina Fair Play.

Gmina Fair Play to certyfi-
kat przyznawany gminom, któ-
re starają się przyciągnąć no-
wych inwestorów i wyróżniają
się w jakości ich obsługi. Kon-
kurs jest bardzo popularny
w całym kraju. Coraz więcej sa-
morządów stara się o zdobycie
tytułu, który dla inwestorów jest
synonimem pozytywnych zmian
zachodzących w gminnych urzę-
dach. Przy ocenie konkursowej
brana jest pod uwagę szybkość
i terminowość obsługi inwesty-
cyjnej, kompetencje pracowni-
ków urzędu i ich wrażliwość na
problemy inwestorów. Informa-

Fair Play
po raz czwarty

cje na te tematy zbierane są po-
przez ankiety wypełniane przez
losowo wybranych inwestorów.
Nadając certyfikaty, organiza-
torzy konkursu starają się
w ten sposób promować gminy
przyjazne inwestorom, zwięk-
szać zainteresowania nimi ze
strony inwestorów i mediów,
wspierać w przyciąganiu inwe-
storów oraz promować przej-
rzyste relacje i  współpracę
z przedsiębiorcami i społeczno-
ścią lokalną.

Gala VI edycji  konkursu
odbyła się 5 października
o godz. 14.00 w sali Koncerto-
wej Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie. Certyfikat dla na-
szej gminy odebrał burmistrz
Julian Jokś.                                        (eliz)

18 września w Urzędzie Miej-
skim władze gminy Krotoszyna
omawiały z  Zarządem Powiatu
Krotoszyńskiego realizację
wspólnych zadań inwestycyjnych
w latach 2007- 2010.

Poruszono cztery zagadnie-
nia. Pierwsze dotyczyło moderni-
zacji regionalnego układu trans-
portowego poprzez przebudowę
ciągu dróg powiatowych i gmin-
nych w Krotoszynie.  Burmistrz
Julian Jokś oraz przedstawiciele
Urzędu przypomnieli o podpisa-
nych wspólnych porozumieniach
odnośnie finansowania i zakresu
inwestycji oraz o szansach, jakie
dają unijne programy pomocowe.
Starosta Leszek Kulka wyraził tu-
taj obawy co do możliwości finan-
sowych powiatu. Zapewnił jed-
nak, że samorząd powiatowy nie
wycofuje się z porozumienia i do-
łoży starań, aby wnioski zostały

Wspólne sprawy

przygotowane w terminie. Wspól-
nie zdecydowano, że sposób opra-
cowania studium zostanie ustalo-
ny po przygotowaniu kosztorysu
przez projektanta.

Drugim zagadnieniem była
budowa ronda na skrzyżowaniu
ulic Ceglarskiej i Ostrowskiej. Po-
ruszono kwestię opóźnienia przy
budowie ronda, za które winą sta-
rosta obarczył na forum publicz-
nym gminę. Opinia ta została
przekazana mieszkańcom przez
dziennikarzy lokalnej prasy. Bur-
mistrz określił tę sytuację jako
kuriozum, ponieważ zawiniło w
oczywisty sposób starostwo, za-
niedbując wykup działki. Zażądał
od starosty sprostowania tej in-
formacji na łamach prasy.

Potem włodarze gminy i po-
wiatu dyskutowali nad przebu-
dową skrzyżowania ulic Ko-
ściuszki z 56 PP Wlkp. Inwesty-

cja ta spotkała się już z nieprzy-
chylnym oddźwiękiem wśród
zmotoryzowanych mieszkańców.
Sposób przebudowy krzyżówki,
prowadzonej przez prywatnego
inwestora, został uzgodniony ze
starostwem, jednak zmiany
utrudniają wyjazd... ze starostwa.
I co najważniejsze - są niezgodne
z koncepcją podpisaną        w 2004
roku przez trzy strony: starostwo,
gminę i Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad! Opraco-
wanie pt. Analiza bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego oraz

projekt usprawnienia ruchu na

podstawowym układzie ulic

Krotoszyna przewidywał popra-
wę płynności i zwiększenie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego po-
przez budowę w mieście szeregu
małych i większych rond. Jedno
z nich, nieduże, miało właśnie po-
wstać na wyżej wspominanym

skrzyżowaniu. Sygnatariusze po-
rozumienia zobowiązali się też
wówczas uzgadniać wspólnie
wszelkie odchylenia od koncepcji
wprowadzane na drogach, który-
mi zarządzają.

Ostatnim tematem była spra-
wa tworzenia z inicjatywy gminy
Ośrodka  Doskonalenia Nauczy-
cielskiego, który będzie pracował
na potrzeby lokalnego szkolnic-
twa. Zebrani ustalili, że nabór na
doradców przeprowadzi Urząd
Miejski.                                     (eliz)

W³adze gminy i powiatu omawia³y zadania inwestycyjne.
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30 sierpnia br. w Zamku
Królewskim w Warszawie sze-
fowie firmy odebrali Dyplom
Finalisty Konkursu i Nagrodę
Kapituły Konkursu za staran-
ne wykonanie modernizacji
nawierzchni Rynku w Plesze-
wie oraz wyróżnienie w kate-
gorii Rewitalizacja Obsza-

rów i Zespołów Urbani-

stycznych, również za  Ry-
nek.  -  W konkursie brało
udział około 430 firm, do ści-
słego grona weszło 90. Przed
podjęciem decyzji o przyzna-
niu nagród i wyróżnień komi-
sja konkursowa obejrzała
zgłoszone do konkursu inwe-
stycje - mówi Wiesław Gem-
biak.

Nagroda przyznana zosta-
ła jednocześnie dla inwestora
i dla wykonawcy zadania. W

Wykonawcy z dyplomem
Jednym z finalistów

XII Ogólnopolskiego
Konkursu Otwartego
Modernizacja Roku

2006 zosta³o kroto-
szyñskie Przedsiêbior-
stwo Produkcyjno
Us³ugowo-Handlowe
Gembiak Wies³aw &

Mikstacki Pawe³ S.j.

przypadku pleszewskiego placu
inwestorem było Miasto i Gmi-
na Pleszew, wykonawcami:
Gembiak Wiesław & Mikstacki
Paweł s.j.

Wiesław Gembiak podkre-
śla, że ogromną zasługę dobrze
wyszkolonej załogi. Moderniza-
cja sprzętu, odnawianie parku
maszynowego i podnoszenie
kwalif ikacji  pracowników
(obecnie przedsiębiorstwo za-
trudnia 160 osób), przynoszą
efekty.

Firma  znalazła się na 53.
pozycji na liście 100 najwięk-
szych przedsiębiorstw regionu

leszczyńskiego za rok 2006, pu-
blikowanej przez leszczyński
Dziennik Informacyjny ABC.

O  pozycji w rankingu decydo-
wały obroty firm. - W rankingu
uczestniczymy od kilku lat, na
początku byliśmy gdzieś na 80.
pozycji, z roku na rok idziemy
w górę - mówi Wiesław Gem-
biak.

Firma Gembiak & Mikstac-

ki funkcjonuje na krotoszyń-
skim rynku od kilkunastu lat.
Początkowo prowadziła usługi
warsztatowe, transportowe
oraz produkcję palet. Szybko
wyspecjalizowała się w pra-

Jeden z wniosków dotyczył przyznania
Friedrichowi Wagnerowi, koordynatorowi wy-
miany międzynarodowej pomiędzy Realschu-
le w Dierdorfie a Zespołem Szkół w Benicach,
tytułu Zasłużony dla Miasta Krotoszyna.

Następnie radni podjęli osiem uchwał. Była
to między innymi uchwała w sprawie regula-
minu czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Krotoszyn, wprowadzono do niej kilka
poprawek. Jedna z nich zobowiązuje opieku-
na psa do zaopatrzenia w odpowiednie akce-
soria do usunięcia nieczystości i okazania ich
na żądanie Straży Miejskiej, druga - oznako-
wania psa znaczkiem identyfikacyjnym zawsze
przy opuszczaniu posiadłości. Uchwałę przy-
jęto 20 głosami na 21 obecnych.

Po rozpatrzeniu skargi Krystyny i Edmun-
da Grobelnych z Unisławia na niewłaściwe
funkcjonowanie pracowników Urzędu Miej-
skiego i Burmistrza Krotoszyna podjęto
uchwałę, w której odrzuca się skargę pań-
stwa Grobelnych jako bezzasadną.

Zmiany w uchwale o utworzenia Samo-
rządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-

Wrzeœniowa sesja

cieli oraz w Statucie Miasta i Gminy Kro-

toszyn zostały przyjęte jednogłośnie. 13
głosami za przy 7 wstrzymujących się rad-
ni podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia
zobowiązań o wartości przekraczającej
granicę ustaloną w uchwale budżetowej na
2007 rok. Dzięki uchwale gmina zakupi 3
nowe autobusy.
Podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia
umorzonych pożyczek  z wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu, pozwoli na wy-
korzystanie 144,3 tys. zł na inwestycje pro-
ekologiczne, tj. budowę kanalizacji sani-
tarnej na ul. Łąkowej w Krotoszynie oraz bu-
dowę kanalizacji ulic: Stawna, Ludowa i odci-
nek Rolniczej w Krotoszynie. Wprowadzono
również zmiany w budżecie na 2007 rok.

Pod koniec sesji burmistrz Julian Jokś
przekazał informację o swojej pracy w okre-
sie od 21 lipca do 4 września. Po części prze-
znaczonej na zapytania i wolne głosy przewod-
nicząca Zofia Jamka zamknęła obrady.

(mar)

Badania dofinansowane przez
Urząd Marszałkowski przeprowadził
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu. Program pro-
filaktyczny objął najczęściej spotykane
u dorosłych Wielkopolan nowotwory
złośliwe. Rak jelita grubego zajmuje
drugie miejsce pod względem częstotli-
wości zachorowań. Rak gruczołu kro-
kowego jest jednym z najczęściej wy-
krywanych nowotworów złośliwych w
populacji męskiej. Wczesne rozpozna-

W czwartek 27 wrzeœnia odby³a siê XIV sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie. Po
ustaleniu porz¹dku obrad i przyjêciu protoko³u z poprzedniego posiedzenia z³o-
¿ono wnioski merytoryczne i zapytania radnych, so³tysów i przewodnicz¹cych
rad osiedli.

Badania profilaktyczne
14 wrzeœnia w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³o siê spotkanie
zwi¹zane z bezp³atnymi badaniami profilaktycznymi dotycz¹cymi nowo-
tworów z³oœliwych jelita grubego i odbytnicy oraz gruczo³u krokowego.

nie tych schorzeń zwiększa szansę na
wyleczenie. W badaniach pierwszego
typu przeznaczonych dla mężczyzn i
kobiet powyżej 45. roku życia wzięło
udział 250 osób, natomiast w badaniach
drugiego typu, dla mężczyzn powyżej 40
roku - 150. Wyniki badań zostaną prze-
słane na adres domowy. W przypadku
nieprawidłowego wyniku Ośrodek Pro-
filaktyki i Epidemiologii Nowotworów
zapewnia nieodpłatnie dalsze badania
diagnostyczne.                                   (eliz)

Ogólnopolski Konkurs Otwarty Modernizacja Roku organizuj¹ Targi Pomorskie Sp. z o.o. i
Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Materialnego przy wspó³pracy Polskiej Izby Przemy-
s³owo-Handlowej Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Czystoœci oraz Polish Cleaning
Association. Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuj¹: Ministerstwo Budownictwa,
Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Zdrowia, G³ówny
Inspektor nadzoru Budowlanego, Generalny Konserwator Zabytków.

cach brukarskich i  budowie
dróg. W 2003 roku przedsiębior-
stwo otrzymało Certyfikat ISO
9001:2000 za wdrożenie i stoso-
wanie systemu zarządzania ja-
kością w budowie dróg i na-
wierzchni z mas bitumicznych
i kostki brukowej,  utrzyma-
niu dróg, ulic, produkcji mas
bitumicznych i palet drewnia-
nych.

Firma zajmowała się rów-
nież budową parku  przed po-
znańskim centrum f inanso-
wym  oraz budową autostra-

dy A2. Od lat wykonuje re-
monty dróg i  placów w po-
wiecie krotoszyńskim. Ak-
t u a l n i e  p r a c o w n i c y  p r o -
w a d z ą  r o b o t y  n a  o ko ł o
d w u d z i e s t u  b u d o w a c h .  -
Dużą inwestycją, którą się
obecnie zajmujemy, jest przebu-
dowa rynku w Twardogórze  -
mówi Wiesław Gembiak. - Cieka-
wostką jest, że zostanie on prze-
budowany według wyglądu na
zdjęciu z 1936 roku. Projekt zo-
stał przygotowany, reszta nale-
ży do nas...                                       (mm)
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Projekt aplikujący o do-
finansowanie należało zło-
żyć do Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go do 15 kwietnia - wyjaśnia
Ewa Bukowska, dyrektor
Krotoszyńskiej Biblioteki
Publicznej. - Wystąpiliśmy o
ponad 20 tys. złotych, przy-
znano nam 10 tys. zł, więc
zrezygnowaliśmy z dwóch
dużych imprez i dostosowa-
liśmy nasz program do moż-
liwości finansowych.

Pieniądze przeznaczono
na zakup rekwizytów po-
trzebnych do scenografii
spotkań, potrzebne przybo-
ry i materiały plastyczne,
nagrody książkowe oraz po-
częstunek dla dzieci przy-
chodzących na zaplanowane
zajęcia. W ramach promo-
wania czytelnictwa Bibliote-
ka zaplanowała dziesięć
spotkań z dziećmi w wieku
przedszkolnym i szkolnym.
Pierwsze z nich odbyło się 10
sierpnia, ostatnie - całonocne

Czary-mary w bibliotece
Nie lada atrakcje czekaj¹ dzieci, które bior¹ udzia³ w spotkaniach bibliotecznych, organizowa-
nych w ramach ministerialnego programu Promocji Czytelnictwa. Rozmowy z poetk¹ Wand¹
Chotomsk¹, piknik z ksi¹¿k¹, spotkania ze stra¿akami, leœnikami, nagrody dla najlepszych uczest-
ników, a nawet noc pe³na czarów w sali bibliotecznej...

czytanie fragmentów książki o
Harrym Potterze - wypadnie 7
grudnia. Całonocne? A jeśli dzieci

będą senne? - Nie szkodzi -
wyjaśnia dyrektor Bukow-
ska. - Przyniosą ze sobą ka-
rimaty, poduszki, będą spa-
ły.
Do ciekawych spotkań na-

leżało też to, które odbyło się
14 września z udziałem sze-
ściolatków z przedszkola
Kubuś Puchatrk. Dzieciaki
słuchały fragmentu książki
o małym czarodzieju, głośna
lektura była gęsto okrasza-
na popisami dwóch baśnio-
wych czarownic - przebrały
się jedna z pań bibliotekarek
i stażystka. Potem przed-
szkolaki farbami malowały
postać bohatera. Na końcu
same się bawiły w czaro-
dziejów, przygotowując so-
bie magiczne stroje z kolo-
rowej bibuły. Przed odej-
ściem każdy z nich został
nagrodzony książką. Pod-
czas trzygodzinnego pobytu

w bibliotece dzieci zostały poczę-
stowane pączkami, sokiem i sło-
dyczami.                                  (eliz)

W niedzielę 23 września krotoszyński Rynek gościł muzyków, ku-

charzy i mnóstwo smakoszy. Gościem specjalnym imprezy Krotoszyn

z Okrasą był znany z programów telewizyjnych Karol Okrasa, który

na oczach tłumu gotował i przy tym bawił patrzących. Na scenie za-

prezentowali się także: Krotoszyńska Orkiestra Dęta, Zespół Tańca

Krotoszanie, Krotos Band, Avokado - mistrzowie śpiewu, Od Walca

do Tanga - duet akordeonowy Karol Jankowski & Tomasz Drabina

oraz Jerzy Połomski. Na licznych straganach czekały na mieszkań-

ców atrakcje kulinarne rodem z kuchni wiejskiej i profesjonalnej -

swoje umiejętności zaprezentowały okoliczne kola gospodyń wiej-

skich i restauracja Ratuszowa. Stoisko zdrowych produktów miało

też Opactwo Benedyktynów z Tyńca. Były konkursy kulinarne, mię-

dzy innymi na obieranie ziemniaków.                                              (eliz)

Krotoszyn z Okras¹

Ewa Bukowska dyrektoruje Bibliotece od pocz¹tku br.

fo
t.

 I
za

be
la

 B
ar

to
œ

fo
t.

 I
za

be
la

 B
ar

to
œ 

(x
7)



6

8 i 9/2007 (43,44)                                      www.is.krotoszyn.pl

J
uż od trzech lat funkcjo-
nuje przy PCPR punkt z
używaną odzieżą i inny-

mi artykułami, z którego mogą
korzystać osoby z naszego po-
wiatu o trudnej sytuacji mate-
rialnej. Do punktu przyjmowa-
ne są buty, ubrania oraz sprzęt
gospodarstwa domowego od
mieszkańców Krotoszyna i są-
siednich gmin. Wszystko po
przejrzeniu i posortowaniu trzy
razy w tygodniu - we wtorki,
środy i piątki od 9.30 do 12.00 -
jest dostępne dla potrzebują-
cych, skierowanych przez
ośrodki pomocy społecznej
z Krotoszyna i gmin sąsiednich.
Punkt obsługują trzy wolonta-
riuszki, rencistki.

- Skierowane osoby mogą
przyjść raz w miesiącu, by wy-
brać dla siebie i rodziny po-
trzebne rzeczy - wyjaśnia dyżu-
rująca 19 września wolonta-
riuszka Liliana Kaj. - Przyjścia
odnotowujemy w zeszycie.
Pani Lila wyjaśnia, że dużą po-
pularnością cieszy się też
sprzęt gospodarstwa domowe-
go, zdarzają się również meble.
Osoby, które chciałyby oddać
takie rzeczy, przywożą je lub
w przypadku np. mebli - infor-
mują telefonicznie, bowiem
punkt nie ma magazynu, skła-
da się z jednej sali zastawionej
stołami z odzieżą i wieszakami.
Panie prowadzące salon kierują
do osób oddających tych, którzy
są zainteresowani odbiorem. -
Jedna pani to miała u nas
szczęście - mówi pani Lila. -
Przywiózł nam ktoś sprawną
pralką automatyczną, a ona

Salon dla potrzebuj¹cych
pomocy

Cieszy nas zawsze pomoc Centrum Wolontariatu, chyba nie dalibyœmy
sobie rady przy przeprowadzaniu wiêkszych imprez jego udzia³u - wyjaœnia
El¿bieta Przybylska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. - Wolontariu-
sze pomagaj¹ nam tak¿e przy prowadzeniu Salonu odzie¿y u¿ywanej i art.

gospodarstwa domowego.

akurat potrzebowała pralki. Ale
wirnikowe pralki też są rozchwy-
tywane, jeśli się trafią.

Najwięcej rzeczy trafia do
punktu odzieżowego wiosną i je-
sienią, wtedy zazwyczaj wszyscy
porządkują szafy. Ludzie przy-
wożą niepotrzebne im już kurtki,
spodnie, buty, płaszcze, ciuszki
dziecięce, które po drobnych na-
prawach lub nawet bez nich mogą
się przydać osobom w niedostatku.
Na szczęście rzadko się zdarza, że
ktoś traktuje niepoważnie biedę in-
nych i przywozi rzeczy, których nie
można już w żaden sposób urato-
wać i które już na pierwszy rzut oka

nadają się tylko do wyrzucenia.
- Każdą dostawę sortujemy
przed rozłożeniem na stołach -
mówi z uśmiechem pani Lila.

Masz sprawny a niepotrzeb-
ny już mikser, kanapotapczan,
lodówkę, która jest za mała dla
powiększającej się rodziny, lub
odzież, z której wyrosły dzieci?
Czasami sprzedawanie takich
rzeczy jest kłopotliwe, a wyrzu-
cić szkoda. Skontaktuj się z
PCPR-em, Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej lub Polskim Czerwonym
Krzyżem. Ktoś będzie Ci
wdzięczny za pomoc.             (eliz)

Organizatorem rajdu - zorga-
nizowanego w ramach obcho-
dów Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu
oraz Dnia bez Samochodu - był
burmistrz Julian Jokś i oddział
PTTK w Krotoszynie, przy
współpracy z gminnymi urzęda-
mi w Dobrzycy i Rozdrażewie
oraz Związkiem Gmin Zlewni
Górnej Baryczy. W rajdzie udział
wzięło 98 osób: z Urzędu Miej-
skiego w Krotoszynie, turyści
rowerowi z Zespołu Szkół nr1
i nr2 z Oddziałami Integracyjny-
mi, Gimnazjum nr 2 w Krotoszy-
nie, Gimnazjum w Zdunach, SP
w Biadkach, Urzędu Gminy
w Rozdrażewie i turyści indywi-
dualni. O godz. 9.00 kolarzy na
Rynku powitali komandor rajdu
Antoni Azgier i burmistrz Julian
Jokś. Eskortowani przez Straż
Miejską dojechaliśmy do zabyt-
kowej kolejki przy pl. Dworco-
wym. Stąd w grupach, zachowu-
jąc odpowiednie odległości, ru-
szyliśmy do Rozdrażewa. W ZS
w Rozdrażewie powitał nas wójt
Mariusz Dymarski, a pracowni-
cy szkoły zaprosili na zimne i go-
rące napoje.

W czasie postoju Magdalena
Minta i Antoni Azgier przepro-
wadzili konkurs historyczno-
krajoznawczy na temat kolei

Rowerzyœci na szlaku
W sobotê 22 wrzeœnia odby³ siê rajd rowerowy szlakiem dawnej kolei
w¹skotorowej Krotoszyn - Pleszew.

wąskotorowej. Następnie przez
Nową Wieś i Koźminiec dojecha-
liśmy do przypałacowego parku
w Dobrzycy. Tu oczekiwała nas
przedstawicielka Urzędu Gminy
Dobrzycy i panie kucharki z go-
rącą grochówką. Indywidualnie
i w grupach zwiedzano park,
panteon, monopter, sztuczną
grotę i oglądali największy w Eu-
ropie platan klonolistny  o obwo-
dzie ok. 12m. Niestety nie docze-
kaliśmy się turystów z Pleszewa,
którzy mieli także dojechać do
Dobrzycy. Wszystkie grupy, tury-
ści indywidualni i organizatorzy
otrzymali pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa. Zwycięzcami kon-
kursu zostali: w kategorii szkół
gimnazjalnych: Jagoda Jusko-
wiak, Marcin Ciesiółka z ZS nr
2 z OI oraz Kinga Marciniak,
Aneta Piaszczyńska i Joanna
Krupińska z Gim. Zduny. W ka-
tegorii szkół ponadgimnazjal-
nych: Agnieszka Gmurowska
i Dorota Ostój z ZSP nr 2 w Kro-
toszynie.

Po oficjalnym zamknięciu
rajdu udaliśmy się na zwiedza-
nie pałacu Augustyna Gorzeń-
skiego. Wpisaliśmy się do księ-
gi pamiątkowej i ok. godz.13.40
grupami ruszyliśmy w drogę po-
wrotną do Krotoszyna. 

Antoni Azgier

W piątek 14 września po krotoszyńskim parku biegały roześmia-
ne krasnale w czerwonych czapeczkach. To uczniowie klas pierw-
szych, drugich i trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie
oraz starszaki z przedszkoli Miś Uszatek , Kubuś Puchatek i Weso-

ła Gromadka, którzy wzięli udział w organizowanym od kilku już
lat przez SP 4 Biegu Krasnala. Każdy krasnal, który ukończył  bieg

Biega³y krasnoludki

(trasa prowadziła od pałacu Gałeckich wokół stawu)  otrzymywał
na mecie słodką niespodziankę.  Uczniowie klas starszych uczest-
niczyli w Biegu ku Słońcu. Około kilometrowa trasa biegu wiodła
parkowymi alejkami, najlepsi biegacze otrzymali pamiątkowe dy-
plomy. Oba biegi zapoczątkowały rok sportowy  w Szkole Podstawo-
wej nr 4.                                                                                               (mm)

Organizatorem rajdu by³ burmistrz Julian Jokœ.

Pani Lila na dy¿urze w salonie.
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Bieg Jesieni 2007
W ostatni¹ sobotê wrzeœnia krotoszynianie po raz drugi pobie-

gli po zdrowie ulicami miasta.  Pogoda dopisa³a, dlatego ponad
czterystu uczestników w rozmaitym wieku stanê³o na Rynku na
starcie trzyipó³kilometrowej trasy.

Do biegu - zorganizowanego w ra-
mach ogólnopolskiej akcji Polska

Biega - zapraszał na rozlepionych
w mieście plakatach i w interne-
cie burmistrz Krotoszyna. Organi-
zatorami imprezy byli: Urząd Miej-
ski, Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz KS Krotosz. Najliczniej repre-
zentowaną grupą wiekową była
młodzież szkolna, nic więc dziw-
nego, że na mecie pojawił się jako
pierwszy również nastolatek.
W rozciągniętym wzdłuż trasy
szpalerze biegaczy można było
także zobaczyć - z nie najgorszym
czasem - wiceburmistrza Ryszar-
da Czuszke, komendanta Straży
Miejskiej Waldemara Wujczyka
czy radnego sejmiku wojewódzkie-
go Macieja Orzechowskiego.

Wszyscy sportowcy na mecie
zostali uhonorowani medalami,

wydano ich razem czterysta dzie-
sięć. Poszczęściło się także osobie,
która jako ostatnia dotarła do
mety - dziewczynka odebrała
z rąk wiceburmistrza statuetkę. -
Nagroda pocieszenia i na zachętę,
niech dziewczyna ćwiczy bieganie
i nie przejmuje się, jeśli nie będzie
w czołówce - tłumaczył RomanWo-
siek, z ramienia Urzędu Miejskie-
go główny organizator biegu. - Nie
zapominajmy, że biegać trzeba, aby
być zdrowym, a nie tylko dla bicia
rekordów.

Zgodnie z tą myślą przygoto-
wane nagrody o charakterze spor-
towym wręczano tego dnia w Kro-
toszynie na ratuszowych stopniach
nie najszybszym biegaczom, ale
tym, którym dopisało szczęście - lo-
sowano numery startowe. Były pił-
ki, koszulki z logo imprezy oraz

z  krotoszyńskim herbem, materac
dmuchany, rękawice bokserskie,
zestaw do trenowania mięśni i
inne.

Tego dnia w Polsce odbyło się
czterysta dwanaście imprez pod
hasłem Polska Biega. Naj-
większą zorganizował Ostrowiec
Swiętokrzyski, gdzie wystarto-
wało trzy i pół tysiąca osób. W
województwie wielkopolskim
zgłoszono organizatorom czter-
dzieści cztery biegi, co plasuje
Wielkopolskę na trzecim miejscu
w kraju.

Patronat medialny nad im-
prezą sprawowali: TVP 1 - kierow-
nik Redakcji Audycji Sportowych
Robert Korzeniowski, Gazeta Wy-

borcza - zastępca red. nacz. Piotr 
Pacewicz i RMF FM - dyr. progra-
mowy Tadeusz Sołtys.          (eliz)
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Z
 podobnym zdziwieniem
reagowali również inni
kierowcy, złapani na róż-

nych wykroczeniach przez straż
miejską. W czwartek 19 wrze-
śnia nie  było mandatu. Inter-
wencje kończyły się upomnienia-
mi i wręczaniem ulotki Kampa-
nii Parkingowej. Jej celem jest
uświadomienie kierowcom po-
trzeby pozostawiania wolnych
kopert dla kierowców niepełno-
sprawnych, mających problem z
poruszaniem się.

Partnerem tegorocznej,
czwartej już kampanii organizo-
wanej przez Stowarzyszenie

Przyjaciół Integracji była
Straż Miejska. Organizatorom
zależało, aby właśnie 19 wrze-
śnia, Dzień Praw Osób Niepełno-
sprawnych, był   również „dniem
bez mandatu”, a strażnicy w ca-
łej Polsce, oznakowani naklejka-
mi kampanii, zamiast stosow-

Bez mandatu
Nie dostanê

mandatu? - pyta³a
po raz kolejny z
niedowierzaniem
w³aœcicielka zapar-
kowanego w niedo-
zwolonym miejscu
srebrnego autka,
patrz¹c  podejrzliwie
na stra¿ników miej-
skich.

nych kar wręczali ulotki informa-
cyjne.

W Krotoszynie ulotki rozda-
wano przez cały dzień. Tylko w
jednym przypadku strażnicy zaob-
serwowali samochód zaparkowa-
ny w miejscu zarezerwowanym
dla osoby niepełnosprawnej.
Było to około południa na parkin-
gu pływalni Wodnik.  Miejsce dla
inwalidy blokował
srebrny fiat stilo.
Strażnicy założyli blo-
kadę, zostawili infor-
mację z numerem tele-
fonu krotoszyńskiej
straży i pojechali dalej,
patrolować miasto.

Kierowca fiata po

Stra¿nik Waldemar Kaczmarek zak³ada blokadê.
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Wydział Spraw Obywatelskich UM informuje, że
od 8 do 19 października br. przeprowadzona zostanie
rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych w
1989 roku. Rejestracji podlegają także mężczyźni, któ-
rzy nie dopełnili dotąd tego obowiązku, a w tym roku
kończą 24 lata. Do rejestracji należy zgłosić się z do-
wodem osobistym lub innym dokumentem tożsamo-
ści. Przedpoborowych trwale niezdolnych do osobiste-

Koncepcję rewitalizacji przed-
stawił Sebastian Stanisławski,
projektant z biura zajmującego się
opracowaniem koncepcji rewitali-
zacji. Radni zobaczyli makietę pro-
jektu inwestycyjnego oraz wizuali-
zację wykonania.

Projekt obejmuje Rynek, ulicę
Zdunowską - od Rynku do Pia-
stowskiej, Rynkową, Mały Rynek,
Floriańską - od Rynkowej do Sło-
dowej, Ka-
szarską, Kaliską,
Farna, Pie-
karską, Gołębią,
Domki Farne,
aleję Powstań-
ców Wlkp. i park
Wojska Polskie-
go.

Według kon-
cepcji krotoszyń-
ski Rynek zosta-
nie podzielony na
dwie części. Od
strony północnej
i zachodniej, czy-
li od strony fron-
towej Ratusza
oraz fontanny,
będzie część spa-
cerowa, zamknięta dla ruchu sa-
mochodowego, natomiast od stro-
ny południowej i wschodniej - prze-
jezdna z Kościuszki i Kaliskiej do
Koźmińskiej i Farnej. Miejsca par-
kingowe będą zlokalizowane w
części przejezdnej. Dzięki zmianie
ich usytuowania nastąpi zwiększe-
nie miejsc parkingowych ze 120 do
około 160. Ulica Zdunowska (do
Piastowskiej) i Rynkowa zostaną
zamknięte i wyłożone płytą mar-
murową, dzięki czemu powstanie
tam deptak. Przy tworzeniu kon-
cepcji wzięto również pod uwagę
aleję Powstańców Wlkp. i ulicę Flo-
riańska. Są to drogi powiatowe,
dlatego jeszcze nie uzgodniono,
czy prace obejmą również te uli-
ce.

Prace mające na celu restau-
rację centrum miasta podzielono
na etapy.  Rozpoczęłoby je wyło-
żenie posadzki Rynku oraz ul. Ryn-
kowej i Zdunowskiej płytą marmu-
rową i uzbrojenia tych terenów w
infrastrukturę. Plac rynkowy zo-
stanie pozbawiony jakichkolwiek
barier architektonicznych - chod-
ników i krawężników, i podzielo-
ny na części poprzez różnorodną
kolorystykę płyt. Następnie zmia-
ny powinny objąć elewację Ratu-
sza oraz frontowe ściany budyn-
ków wokół Rynku. Rozważana jest

lokalizacja muszli koncertowej
oraz ścieżki zdrowia w parku
Wojska Polskiego. Trzeba by wy-
remontować pałac Gałeckich, bu-
dynek po urzędzie skarbowym i
parkowy budynek  gospodarczy.
Ostatnim etapem byłoby wprowa-
dzenie monitoringu w centrum
miasta.

Koncepcja odnowy dotyczy
nie tylko elewacji budynków oraz

elementów małej
architektury, za-
wiera również
projekt moderni-
zacji sieci wodo-
ciągowej, sani-
tarnej, deszczo-
wej i oświetlenio-
wej, wykonania
nowej nawierzch-
ni drogowej
i chodnikowej.
Uwzględniono w
niej rozwiązania
komunikacyjne,
lokalizację par-
kingów, przystan-
ków autobuso-
wych, stref par-
kowania, ciągów

pieszo-jezdnych, ścieżek rowero-
wych, nawierzchnię pasów drogo-
wych i chodników, dodatkowych
znaków drogowych i tablic infor-
macyjnych uwzględniających za-
bytkowy charakter krotoszyń-
skiej starówki.

W roku 2007 na rewitalizację
przeznaczono 150 tys. zł - wyko-
nano alejkę w parku oraz opra-
cowano całą koncepcję. W przy-
szłym roku na Rynku zostanie po-
stawiona nowa fontanna. W na-
stępnych trzech latach realizacja
projektu będzie kosztowała kilka-
naście mln zł. Środki na to kolo-
salne przedsięwzięcie gmina ma
nadzieję pozyskać głównie z fun-
duszy Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, poprzez
Wielkopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny. Wniosek zosta-
nie złożony prawdopodobnie w
przyszłym roku, a prace ruszą
dopiero po pozytywnym jego roz-
patrzeniu. Część inwestycji bę-
dzie finansowana ze środków
własnych gminy oraz Wielkopol-
skiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Koncepcja została przyjęta
przez Komisję Budżetowo-Gospo-
darczą 11 głosami za na 14 obec-
nych. Trzy osoby wstrzymały się
od głosu.                                 (mag)

Przedpoborowi do rejestru
go stawienia się może zarejestrować pełnoletni czło-
nek rodziny.  Rejestracja prowadzona będzie się w
Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, sal-
ka nr 3, od  8 do 19 października br. od godz. 9.00.
Niezgłoszenie się w tym terminie podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności (na podstawie art.
31 z 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej).                              (wso)

Rynek
jak nowy

21 wrzeœnia br. na
spotkaniu Komisji Bu-
d¿etowo-Gospodar-
czej przedstawiono
koncepcjê rewitaliza-
cji nieruchomoœci i te-
renów w centrum Kro-
toszyna. Jej celem
jest  odrestaurowanie
starej czêœci miasta,
w tym znajduj¹cych
siê tam zabytków.

W sobotę 1 września w kro-
toszyńskim Rodzinnym Ogro-
dzie Działkowym Zachęta  w
godz. od 10.00 do 13.00 dział-
kowcy i wolontariusze sadzili
cebulki żonkili ofiarowane przez
mieszkańców na potrzeby akcji
Pola Nadziei.

Pola Nadziei są akcją ogólno-
polską. W Krotoszynie zainicjo-
wało ją Centrum Wolontariatu
Ziemi Krotoszyńskiej. Sadzenie
kwiatów jest pierwszym etapem

wyjściu z basenu zadzwonił z
prośbą o zdjęcie blokady. Oka-
zało się, że sprawcą wykrocze-
nia jest... ksiądz jednej z para-
fii w sąsiedniej gminie. Tłuma-
czył strażnikowi, że zrobił tak,
bo nie zauważył innych, wol-
nych  miejsc na parkingu. Gdy-
by to był inny dzień, kierowca

zapłaciłby mandat w
wysokości 100 zł.
Tym razem skoń-
czyło się na poucze-
niu, przekazaniu
ulotki informacyj-
nej i obietnicy, że
się to już nigdy nie
powtórzy.
                              (mm)

Kwiaty nadziei

akcji, kolejny nastąpi, kiedy
żonkile zakwitną, czyli w kwiet-
niu przyszłego roku. Wolonta-
riusze będą je wręczali podczas
kwesty na rzecz Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego i Zakładu
Opieki Paliatywnej w Krotoszy-
nie.

 Żonkilowe cebulki posadzo-
no na specjalnie przygotowanej
kwaterze na terenie Zachęty.

Do 1 września zebrano 879 ce-
bulek, 504 z nich zakwitnie już

wiosną, pozostałe
zaś w 2009. Do akcji
włączył się również
Urząd Miejski w Kro-
toszynie. W imieniu
burmistrza Juliana
Joksia 100 cebulek
na ręce wolontariu-
szy przekazał skarb-
nik gminy Grzegorz
Galicki.

Dlaczego właśnie
żonkile? Żonkil jest
kwiatem symbol i -
zu jącym nadz ie ję
w walce z chorobą
nowotworową. Sa-
dzenie cebulek ma
charakter  symbo-
liczny, chodzi o in-
tegrację z osobami
chorymi i   ich ro-
dzinami.             (mm)Wiêkszoœæ ¿onkili zakwitnie na wiosnê.
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60-lecie związku małżeńskie-
go obchodzili niedawno państwo
Stanisława i Tadeusz Kmieciko-
wie z Kobierna. Z tej okazji bur-
mistrz Julian Jokś i kierownik
USC Włodzimierz Spruch odwie-
dzili małżonków w domu. Złożyli
im życzenia i wręczyli dyplom
okolicznościowy.

Kobierscy jubilaci wychowa-
li pięcioro dzieci: córkę i czterech
synów. Doczekali się czterna-
ściorga wnuków i czworga pra-
wnuków. Poznali się w nieco nie-
typowy sposób...

On przyjechał w odwiedziny
do jej ojca, byłego towarzysza
więziennej niedoli. W czasie oku-
pacji obaj mężczyźni spędzili kil-
ka miesięcy w krotoszyńskim
więzieniu. - Już nie pamiętam za
co, hitlerowcom łatwo było  pod-
paść. Byłem rzeźnikiem, zabija-
łem świnie, można było mnie zła-
pać na czymś niezgodnym z nie-
mieckimi przepisami. Na swój
użytek pozwalano zabić jedną
sztukę.

Syn pana Tadeusza, Florian
Kmiecik, dopowiada, że do od-
siadki pewnie przyczyniła się afe-
ra ze świnią, która miała... dwa
ogony. - Wisiały na haku dwie pół-
tuszki. Niemcy po kontroli już od-
chodzili z domu, kiedy jeden dru-
giego złapał za rękaw i spytał, ja-

Razem od 60 lat
Ona pochodzi³a z Trzebina ko³o Dobrzycy, on

z Krotoszyna. Na ca³e ¿ycie po³¹czy³a ich przy-
jaŸñ... kucharza i golibrody z krotoszyñskiego
wiêzienia.

kie to zwierzę ma dwa ogony?
Jako rzeźnik Tadeusz Kmiecik

trafił do więziennej kuchni, został
kucharzem. Gotował tak dobrze, że
strażnicy zabierali w pojemnikach
obiady do swoich domów. Zdobył ich
zaufanie, pozwalali mu wychodzić
samemu za bramę po artykuły spo-
żywcze. A że był chętny do rozmów,
uprzejmy i ludzie go lubili, z wypraw
po jedzenie przywoził na wózku za-
wsze dużo więcej niż zdobyliby inni.
- W rzeźni nawrzucali mi mięsa, ko-
ści, miałem z czego gotować - uśmie-
cha się do wspomnień. - To dlatego
moje obiady były smaczne.

Z czasem sam także zaczął cho-
dzić na pocztę, odbierać i wysyłać
korespondencję więzienną. Kiedy do
celi trafiał nowy, pan Tadeusz sta-
rał się przemycić na pocztę list z in-
formacją do rodziny, która często nie
miała pojęcia, gdzie podziewa się
krewniak.

Ciesząc się pewną swobodą,
Kmiecik dokarmiał jednego z więź-
niów, którego szczególnie polubił.
Minta zgłosił się na golarza, kucharz
musiał być codziennie dokładnie ogo-
lony. Tak powstała między nimi za-
żyłość. Pan Tadeusz podsuwał gola-
rzowi dodatkowe porcje jedzenia,
czasami podrzucał zabroniony to-
war, papierosy. - Więźniowie palili po
kryjomu, ale Niemcy kontrolowali -
opowiada. - Jak znaleźli papierosy w

celi, to strażnik przynosił do kuchni
i kazał wrzucić do pieca. Rzucałem
całą garścią, starając się, żeby wpa-
dały niżej, do otwartego popielnika.
Kiedy Niemiec wyszedł, szybko wyj-
mowałem.

Dokarmiony i zaopatrzony w pa-
pierosy Minta polubił kucharza. Re-
wanżował się mu opowieściami o ro-
dzinie. - Wiedziałem, że w Kobiernie
u bezdzietnej siostry mieszka jego
córka i że jest tam gospodarka. Ale
żadnych planów nie miałem.

Po wojnie pojechał w odwiedzi-
ny do więziennego kolegi. - Mój żywi-
ciel, uratował mnie! - Minta przyjął

go z otwartymi rękami. Tadeusz
Kmiecik był odtąd częstym gościem
w rodzinie kolegi, który ze wszyst-
kich sił starał się przyciągnąć mło-
dego do swojego domu. Może od po-
czątku planował zrobić go swoim zię-
ciem...

- Gospodarka była duża, 30 ha,
kręcili się koło mnie dwaj rolnicy, a
ja wyszłam za rzeźnika - opowiada
ze śmiechem pani Stanisława. - Je-
den to tak kombinował, za chrzestną
mnie wziął do pary i obiecywał, że
mnie wieczorem do domu odprowa-
dzi. Ale ja wiedziałam, co się święci,
i kiedy przyjechała po mnie bryczka

W sobotę 22 września w  świe-
tlicy Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego przy ul. Zamkowy Folwark
świętowali 60-lecie małżeństwa
państwo Ludwika i Bolesław Mi-
goccy.

W przygotowaniu uroczystości
jubileuszowej rodzinę Migockich
wsparł organizacyjnie Klub Se-
niora przy Krotoszyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Prezesu-

We wtorek 2 października w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratusza 9 par małżeńskich ode-
brało z rąk burmistrza Juliana Joksia medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez
Prezydenta RP. Kwiaty i gratulacje przekazali małżonkom również Włodzimierz Spruch, kierownik USC,
oraz Zofia Jamka, przewodnicząca Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Medale otrzymali: Teresa i Kazimierz Bartosiowie, Antonina i Henryk  Gospodarkowie, Halina i  Jó-
zef Grobelni, Janina i Józef Jaśkowiakowie, Teresa i Jan Kierzkowie, Sabina i Józef Przewoźni, Helena
i Henryk Skołudowie, Marianna i Stanisław Walkiewiczowie, Janina i Sławomir Wierdakowie.             (mm)

Medale dla ma³¿onkówJubileusz z klubem

jąca klubowi Maria Wojtysiak
powiedziała, że seniorzy włą-
czyli się w piękny jubileusz, bo-
wiem jest to rzadka uroczystość,
a oboje jubilaci są członkami
klubu.

W imieniu burmistrza Kroto-
szyna życzenia wieloletnim mał-
żonkom złożyła Mirosława Kowal,
zast. naczelnika Wydziału Spraw
Obywatelskich UM.                    (eliz)

Jubilaci podczas uroczystoœci.
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z domu, narzuci-
łam chustę na ra-
miona i ucieka-
łam stamtąd.

Ślub odbył się
w 1947 roku w
Kobiernie. Stani-
sława Kowal-
czyk miała wów-
czas  23 lata, Ta-
deusz Kmiecik -
24 lata.

- Mówili: rzeź-
nik, nie zna się
na roli, nie pora-
dzi sobie - dorzu-
ca jubilat. - A ja
podniosłem go-
spodarstwo na
wysoki poziom.
W latach sie-
demdziesiątych
jako pierwszy w
okolicy miałem
wyciąg do obor-
nika, przyjeżdża-

ły do mnie szkolne wycieczki.  Do
1990 roku Kmiecikowie prowadzi-
li gospodarstwo, rok później ruszy-
ła w ich obejściu firma produku-
jąca wędliny i inne wyroby mię-
sne. - Pamiętam pierwszy ubój,
poszło sześć sztuk żywca - przy-
pomina Florian Kmiecik. - Patrzy-
łem z lekkim strachem, tyle mię-
sa, co z nim zrobimy.

Rodzinna firma Victus roz-
wijała się dobrze, pan Tadeusz
miał dużo pomysłów na uatrak-
cyjnienie smaku wędlin. Z życia
zawodowego wyłączył się w
roku 1997.                                          (eliz)

Nie oby³o siê bez tortu ze œwieczkami.
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19 sierpnia o godz. 11.00 w Ci-
chowie rozpoczęły się VII Krajowe
i IV Europejskie Zawody Sikawek
Konnych. Wzięło w nich udział po-
nad 70 drużyn, z czego 7 stanowi-
ły zespoły zagraniczne. Strażacy
rywalizowali w ćwiczeniach bojo-
wych, oceniający brali także pod
uwagę ogólny wygląd oraz wartość
historyczną umundurowania.

Reprezentująca naszą gminę
drużyna OSP Bożacin wypadła na
zawodach bardzo dobrze, zdoby-
wając cztery puchary i nagrody
rzeczowe. Bożacińscy strażacy
zajęli II miejsce w kraju w klasyfi-
kacji ogólnej, II miejsce w ćwicze-
niu bojowym i III miejsce w prezen-
tacji ogólnej. Zostali także uznani
za najlepszą drużynę w Wielko-
polsce.

OSP Bożacin powstała w 1931
roku, w czerwcu 2007 r. została

Stra¿acy jak malowani
Bo¿aciñscy stra¿acy ochotnicy prezentuj¹ siê doskonale, zarówno w æwiczeniach bojowych, jak
i maszeruj¹c honorowo w stylowych kaskach, przy zabytkowej sikawce konnej.

uhonorowana medalem z okazji
75-lecia istnienia. Jej prezesem
jest Karol Bielarz. Jednostka liczy

40 druhów, w Cichowie o jej dobre
imię walczyła drużyna złożona z
8 strażaków i koniuszego.       (eliz)

Naszym zdaniem z tak¹ prezencj¹ bo¿acinianie powinni wygraæ...
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- Proszę państwa, proszę nie
używać określenia spalarnia, bo to
się wszystkim źle kojarzy - tłuma-
czył na spotkaniu z władzami Kro-
toszyna i dziennikarzami repre-
zentant niemieckiej firmy, która
chciałaby u nas postawić taki ul-
tranowoczesny zakład. Dr Adam
Szymański przedstawił zebranym
zasady nowoczesnej technologii.
Dostarczone do specjalnego pieca,
zwanego reaktorem, odpady są
przetwarzane w temperaturze
2000 stopni Celsjusza w tzw. gaz
syntezowy. Z grubsza mówiąc, pro-
ces polega na tym, że po trwają-
cym dwie doby rozruchu pieca -
przy udziale koksu - komin zosta-
je szczelnie zamknięty, a zgazowy-
wanie śmieci jest wspomagane tle-

 Œmieci przerobiæ na gaz
Czy w Krotoszynie

powstanie nowoczesny
zak³ad utylizacyjny?
Burmistrz Julian Jokœ
przychyla siê do pomy-
s³u zbudowania na
terenie gminy zak³adu
przetwarzaj¹cego
odpady w wysokiej
temperaturze.

nem wprowadzanym przez dysze.
Zarówno dopływ tlenu, jak i przy-
gotowanie mieszanki odpadów,
gwarantującej utrzymanie wyso-
kiej temperatury, są kontrolowane
elektronicznie. Zachodzące w tak
wysokiej temperaturze reakcje
pozwalają na unieszkodliwienie
wewnątrz reaktora typowych
szkodliwych produktów spalania -
dioksyn i furanów. Reaktor może
pracować w jednym cyklu przez

rok. Potem następuje siedmiodnio-
wa przerwa technologiczna.
Uzyskiwany w wyniku reakcji
zwanej pirolizą gaz syntezowy
nadaje się do wykorzystania w sil-
nikach energetycznych produkują-
cych energię. Gaz stanowi około 95
procent produktu wychodzącego z
reaktora, reszta to osad, który
można wykorzystać jako tłuczeń
do podbudowy dróg.

Inwestycja, która pozwoliłaby
na zbudowanie zakładu HTCW (od
niemieckiej nazwy technologii),
kosztuje około 50 mln euro. Stro-
na finansową zajmie się niemiec-
ki inwestor. Krotoszyn lub - co by-
łoby korzystniejsze dla okolicz-
nych gmin tworzących Związek
Gmin Zlewni Górnej Baryczy -
Związek Gmin byłby udziałowcem
spółki, wchodzącej w skład nie-
mieckiej spółki matki. Wejście Kro-
toszyna w przedsięwzięcie odby-
łoby się poprzez aport w postaci
gruntu - nowoczesny zakład po-
trzebuje około 3,5 hektara terenu.
Burmistrz Julian Jokś wyraził
duże zainteresowanie nową tech-

nologią, podpisując 2 październi-
ka porozumienie o współpracy

i wymianie informacji dotyczą-
ce budowy zakładu produkcji
energii odnawialnej*. W spotkaniu
wziął też udział Paweł Szyszkow-
ski z poznańskiej firmy Arkadis,

która przygotowuje na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego plan
gospodarki odpadami w naszym
województwie i dlatego monitoru-
je przygotowania gmin do utyliza-
cji odpadów.

9 października odbyło się w
Urzędzie Miejskim walne zebranie
Związku Gmin, na którym ponow-
nie omówiona została nowoczesna
technologia i szanse, jakie dałby
udział w niej całego Związku. Bur-

Przedstawiciele konserwatora wyjaśnili, że historyczny układ obej-
muje nie tylko ścisłe centrum, Rynek, ale i ulice sąsiednie, zabudowane
w większości zabytkowymi kamieniczkami. Ze względu na politykę
mieszkaniową PRL-u na terenie tym stoją także inne budynki, nieza-
bytkowe. Z mapką obszaru mieszkańcy mogli się zapoznać wcześniej
na miejskiej stronie internetowej, była ona także prezentowana na spo-
tkaniu.

Wpisanie części Krotoszyna do rejestru zdaniem konserwatora wpły-
nie pozytywnie na rozwój miasta i ułatwi korzystanie z funduszy dofi-
nansowujących renowację. Jednocześnie wiąże się z pewnymi utrud-
nieniami dla właścicieli zainteresowanych remontem kamienic, bo trze-
ba będzie dbać o zachowanie zabytkowego charakteru budynku: nie
wolno np. zmieniać okien bez akceptacji konserwatora, o czym między
innymi dyskutowano na spotkaniu.                                                       (eliz)

mistrz Julian Jokś - jako prezes
zrzeszenia gmin - namawiał do
rozważenia propozycji i próby
wykorzystania przy okazji tego
projektu gwarancji finansowych,
które udało się uzyskać dla zakła-
du utylizacji odpadów w Sulmie-
rzycach.** - Uratujmy przy okazji
coś z sulmierzyckiego projektu.
Włodarz Krotoszyna wyjaśnił, że
przy realizacji projektu HTCW -
tak jak przy każdym nowocze-
snym zakładzie utylizacyjnym -
gminom także będą potrzebne
punkty przeładunkowe, nowocze-
sny tabor do transportu odpadów,
punkty wstępnej selekcji i rekul-
tywacja dotychczasowych składo-
wisk. Wspólne działanie Związku
może zaowocować dofinansowa-
niem projektu. Być może weźmie
w nim udział także Ostrów Wlkp.
Zwiększenie liczby mieszkańców
objętych projektem podniosłoby
szanse na uzyskanie konkretnego
dofinansowania.

Reprezentujący niemiecką fir-
mę dr Szymański przekonywał o
korzystnych finansowo stronach
nowej technologii, gwarantują-
cych utrzymanie kosztów odbio-
ru śmieci na poziomie podobnym
do dotychczasowego. Ponieważ
pomysł jest innowacyjny, ustalo-
no, że po spotkaniu prześle elek-
tronicznie gminom członkow-
skim materiały pozwalające na
zapoznanie się z technologią
HTCW, jej korzyściami ekono-
micznymi wraz z przewidywa-
niem sytuacji niekorzystnych fi-
nansowo.                                   (eliz)

*Sygnatariuszami porozumienie o wspó³pracy i wymianie informacji s¹:  Mia-
sto i Gmina Krotoszyn, Waste &Energy Solution GmbH w Arnstadt, Universal
Technical Service Ltd w Celle i Grupa Inwestycyjna HTCW we Wroc³awiu.
**Sulmierzycki zak³ad mia³ byæ wspólnym przedsiêwziêciem Zwi¹zku Gmin
Zlewni Górnej Baryczy. Kompleksowy projekt znalaz³ siê ju¿ na liœcie projek-
tów maj¹cych szansê na wysokie dofinansowanie, niestety Sulmierzyce od-
st¹pi³y od lokalizacji zak³adu na terenie miasta, mimo wczeœniejszych zapew-
nieñ. Projekt zak³ada³ budowê zak³adu oraz ca³ej infrastruktury potrzebnej do
jego obs³ugi.

Centrum
bardzo zabytkowe
2 paŸdziernika w Urzêdzie Miejskim z mieszkañcami Krotoszyna spo-
tkali siê przedstawiciele Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków. By³o
to zwi¹zane z tocz¹cym siê postêpowaniem w sprawie wpisania histo-
rycznego uk³adu urbanistycznego Krotoszyna do rejestru zabytków.

Obecni na spotkaniu mogli siê zapoznaæ z map¹ uk³adu urbanistycznego.

Porozumienie podpisane, czy zak³ad powstanie?
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C
hórzyści pod dyrekcją Mar-
ka Olejnika wykonali na
stopniach ołtarza kilka

utworów ze swego repertuaru.
Potem odbył się koncert organowy
krotoszynianina Tomasza Głu-
chowskiego, niegdyś organisty
w kościele krotoszyńskim.
Obecnie jest on doktorantem
Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu i organistą tamtejszego
kościoła św. Wojciecha.

W imieniu władz gminy gra-
tulacje z okazji jubileuszu Chó-
ru Parafii pw. Swiętych Aposto-
łów  Piotra i Pawła na ręce dy-
rygenta złożył Franciszek Mar-
szałek, zastępca burmistrza.
Jako reprezentant władz miej-
skich złożył podziękowania tak-
że Tomaszowi Głuchowskiemu,
jednemu z inicjatorów cyklu In

Regenerationem. Gratulacje
chórowi złożyła również radna

Koncerty jubileuszowe
W pi¹tek 28 wrze-

œnia w koœciele Piotra
i Paw³a odby³ siê
uroczysty koncert
z okazji 10-lecia chóru
tej parafii i jednocze-
œnie pocz¹tek obcho-
dów  5-lecia koncer-
tów In Regeneratio-

nem.

Cykl In Regenerationem narodzi³ siê wiosn¹ 2002 r. dziêki wspó³pracy To-
masza G³uchowskiego, Marka Olejnika i Wojciecha Szuniewicza. Pocz¹tko-
wo koncertom towarzyszy³a myœl zbierania wolnych datków na renowacjê
organów z koœcio³a Piotra i Paw³a. Z czasem organizatorzy stracili nadziejê
na uzbieranie potrzebnej kwoty, ale frekwencja na koncertach przekona³a ich,
¿e warto kontynuowaæ spotkania muzyczne ze wzglêdu na zapotrzebowanie
kulturalne mieszkañców. Do tej pory odby³o siê 38 koncertów
Cykl jest prowadzony przy wsparciu finansowym Urzêdu Miejskiego w Kro-
toszynie i Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu.

Prezes ogródków Władysław Femiak przypo-
mniał zaproszonym gościom oraz działkowcom
nieco z historii ogródków. Po odsłonięciu oko-
licznościowej tablicy na ścianie budynku świe-
tlicy wręczono odznaki zasłużonym działkow-
com.

Gratulacje działkowcom i prezesującemu
Zgodzie Femiakowi  złożyli przedstawiciele Kra-
jowej Rady Polskiego Związku Działkowców,
Okręgowego Zarządu PZD oraz innych kroto-
szyńskich ogródków działkowych. Burmistrz Ju-
lian Jokś w imieniu gminy przekazał Zgodzie

kosiarkę spalinową, Grzegorz Ziętkiewicz ze Sta-
rostwa Powiatowego - kosiarkę elektryczną.

50 lat Zgody
W sobotê 15 wrzeœnia dzia³kowcy z Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego Zgoda œwiêto-
wali piêædziesiêciolecie istnienia tych ogródków.

ściół Piotra i Pawła był miej-
scem kontynuacji obchodów
jubileuszu cyklu koncertowe-
go.  Z tej  okazji  wystąpiła
z programem koncertowym Or-
kiestra Kameralna Polskiego
Radia Amadeus  pod batutą

Urszula Olejnik. Wojciech Szu-
niewicz, dyr. KOK-u, podzięko-
wał ks. proboszczowi Leonowi
Spaleniakowi za to, że wiele
z tych koncertów odbyło się w
budynku świątyni, znanej ze
swej doskonałej akustyki.

W niedzielę 30 września ko-

Agnieszki Duczmal. Przyjazd do
Krotoszyna słynnej dyrygentki
i znakomitej orkiestry zgroma-
dził w świątyni mnóstwo melo-
manów. Ryszard Czuszke, za-
stępca burmistrza, przypomniał
słuchaczom historię cyklu mu-
zycznego.                                      (eliz)

Wiceburmistrz Franciszek Marsza³ek uhonorowa³ kwiatami i chór, i organistê.

Koœció³ Piotra i Paw³a ma piêkny o³tarz i wspania³¹ akustykê.
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Burmistrz Julian Jokœ w imieniu gminy przekaza³ Zgodzie kosiarkê spalinow¹.
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Przyznane odznaczenia
Odznaka Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkow-
ców - burmistrz Julian Jokś.

Złota odznaka Zasłużony Działkowiec: Zenon Jędrze-
jak, Piotr Karwik, Czesław Tomczyk.
Srebrna odznaka Zasłużony Działkowiec: Filip Baran,
Marek Nawrocki, Stanisław Nowak, Grzegorz Orwat,
Piotr Szymko.

Brązową odznaka Zasłużony Działkowiec: Zenon Ci-
szak, Dorota Dworniczak, Jan Kornek, Maciej Kuliń-
ski, Renata Strzykała, Maria Wyduba, Roman Zyba-
ła.
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ulice:

Floriañska, Klasztorna, Konstytucji 3 Maja,
Ma³y Rynek, Piastowska 25-35 i 28-38, Plac
Jana Paw³a II, Podgórna, Poprzeczna, Rynek,
Rynkowa, S³odowa, Woskowa

ulice:

Armii Krajowej, Asnyka, Batalionów Ch³op-
skich, Bohaterów Monte Cassino, Bolewskie-
go, Bukówko,Czecha, Gajowa, Hubala, Jag³y,
Jasna, Karbowiaka, Klonowicza, Ko³³¹taja,
Lecha, Leœna, £¹kowa, Miko³ajczyka, Okólna,
Park Wojska Polskiego, Rusa, Staszica 1-41 i
2-58, Transportowa, Tyczyñskiego, Zamkowa,
Zdunowska 33-221 i 40-168, ¯wirowa

ulice:

Dworcowa, Fabryczna, Mickiewicza

ulice:

Kobyliñska 1-9 i 2-10, Sienkiewicza, Targo-
wa, Plac Targowy

ulice:

Agrestowa, Akacjowa, Chabrowa, Ch³apow-
skiego, Czereœniowa, Grudzielskiego, Jab³o-
niowa, Jarzêbinowa, Jod³owa, Madaliñskiego,
Malinowa, Miêtowa, Morelowa, Nabzdyka,
Owocowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Pó³-
wiejska, Ptasia, Rumiankowa, Rybia, Samul-
skiego, S³oneczna, S³owicza Szosa Benicka,
Œciegiennego, Umiñskiego, Urbanowiczówny,
Wojciechowskiego, ¯abia, ¯urawia,

ulice:

Che³moñskiego, Chopina, Ga³eckiego, Grono-
wa, W³adys³awa Jagie³³y, Kar³owicza, Karowa,
Kobyliñska 11 – 93 i 10a - 48, Kolberga, Kos-
saka, Krotoskiego, Kurpiñskiego, Matejki,
Miodowa, Moniuszki, Ogrodowa, Osadnicza,
Paderewskiego, Rataja, Rozdra¿ewskich, Sa-
dowa, Spokojna, Wita Stwosza, Szymanow-
skiego, Towarowa, Wieniawskiego, Wierzbiê-
ty, Wyspiañskiego, Boya-¯eleñskiego

ulice:

1 Stycznia, Jastrzêbia, Klemczaka, Kopieczki,
Osiedle Korczaka, Kozala, KoŸmiñska 102-136
i 81-133, £anowa, Mas³owskiego, Pawia, Pó³-
nocna, Przemys³owa, Rysia, Sokola, Sowia,
Wiejska

ulice:

23 Stycznia, Osiedle D¹browskiego,Osiedle
Sikorskiego,  Osiedle Szarych Szeregów,

Numer

obwodu
Granice obwodu g³osowania

Siedziba obwodowych

komisji wyborczych

Muzeum Regionalne im. Hie-
ronima £awniczaka w Kroto-
szynie Ma³y Rynek 1
tel. 62 722 67 50
(budynek poklasztorny)

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Krotoszynie
ul. Ko³³¹taja 1
tel. 62 725 36 49

Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Krotoszynie
ul. Mickiewicza 11
tel. 62 725 30 15
(klub)

Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Krotoszynie
ul. Mickiewicza 11
tel. 62 725 32 75
(sto³ówka)

Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi
w Krotoszynie
ul. Jagie³³y 4
tel. 62 725 27 85 w. 4
(œwietlica)

Zespó³ Szkó³ nr 1
z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Krotoszynie
ul. Jagie³³y 4
tel. 62 725 27 85 w. 5
(sala nr 1)

Przedszkole Nr 7
w Krotoszynie
Osiedle Korczaka
tel. 62 722 77 37

Szko³a Podstawowa Nr 8
w Krotoszynie
ul. 23 Stycznia 20
tel. 62 722 60 30

ulice:

Beskidzka, Bractwa Kurkowego, Ceglarska,
Chwaliszewska , Grzegorzewska, Kamienna,
Karpacka, Kujawska, Makowa, Mazowiecka,
Mazurska, Modra, Okrê¿na, Ostrowska, Po-
morska, Pszenna, Rolnicza, S³owiañska, So-
snowa, Sudecka, Sulmierzycka, Œl¹ska, Œwiê-
tokrzyska, Tatrzañska, Wielkopolska, Wiewió-
rowskiego, Zmys³owska, ¯niwna,

ulice:

Œwiêtego Antoniego, Do¿ynkowa, Glinki,G³o-
wackiego, Gorzupska, Kwiatowa, Liliowa, Lu-
dowa, Parkowa, Piaskowa, Pogodna, Promie-
nista, Robotnicza, Spacerowa, Spartañska,
Sportowa, Stawna, Szkolna, Plac Szkolny,
Tulipanowa, Wiosenna, Wiœniowa, Witosa,
Wrzosowa, Wspólna, Zielona

ulice:

Bursztynowa, Domki Farne, Farna, Garncar-
ska, Go³êbia, Kaliska, Kaszarska, Koœciusz-
ki, Krótka, M³yñska, Nowa, Ogrodowskiego,
Piastowska 1-23a i 2-26, Piekarska, 56 Pu³-
ku Piechoty Wlkp., Poboczna, Polna, Aleja
Powstañców Wlkp., Skoœna, Spichrzowa,
Studzienna, W¹ska, Zdunowska 1-31 i 2-38b

ulice:

Kasprzaka, Kiliñskiego, Lelewela, Libelta,
Mahle, Narutowicza, Ofiar Katynia, Pi³sud-
skiego, Pukackiego, Raszkowska, Sowiñskie-
go, Waryñskiego,

ulice:

Benicka, Jaœminowa, Kobierska,
KoŸmiñska 1 - 77 i 2 - 100, Plac Kard. Stefa-
na Wyszyñskiego, Ró¿ana, Strumykowa, Tar-
taczna, WiêŸniów Politycznych,

ulice:

Konarzewska, Konopnickiej, Kopernika, Lan-
giewicza, £ukasiewicza, Magazynowa, Orka-
na, Orzeszkowej, Popie³uszki Rawicka, Reja,
Reymonta, S³owackiego, Staszica 58a-70 i
43-73, Têczowa, Tuwima, Zacisze, Zamkowy
Folwark

wsie:

Bo¿acin, Dzier¿anów, Lutogniew, Osusz (Sal-
nia), Romanów, Wró¿ewy

wsie:

Benice, Raciborów, Unis³aw, Wronów, Ust-
ków, Wielowieœ

wsie:

Biadki, Smoszew, Œwinków
(Pustkowie Jêdrzejewskie, Rudy)

wsie:

Chwaliszew

wsie:

Brzoza, Durzyn, Gorzupia, Kobierno, Nowy
Folwark, Ró¿opole, Tomnice

wsie:

Baszyny (Ugrzele, Witki), Duszna Górka (Sê-
dziszew), Janów, Jasne Pole (£ówkówiec),
Orpiszew, Roszki

Szpital Powiatowy -

obwód zamkniêty

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Krotoszynie
ul. Ostrowska 49
tel. 62 725 24 31
(budynek szko³y)
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Krotoszynie
ul. Ostrowska 49
tel. 510 603 470
(budynek internatu)
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych

Zespó³ Szkó³ Nr 3
w Krotoszynie
Aleja Powst. Wlkp. 13
tel. 62 725 29 23

Krotoszyñska Biblioteka Pu-
bliczna w Krotoszynie
ul. Benicka 9
tel. 62 725 27 83
(sala prelekcyjna)
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych

Krotoszyñska
Biblioteka Publiczna
w Krotoszynie
ul. Benicka 9
tel. 62 725 30 88
(czytelnia)

Œrodowiskowy
Dom Samopomocy
w Krotoszynie
(by³a Szko³a Rolnicza)
ul. Langiewicza 2
tel. 62 725 26 68
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych

Szko³a Podstawowa
w Lutogniewie
tel. 62 721 17 23

Zespó³ Szkó³
w Benicach
tel. 62 721 26 24

Szko³a Podstawowa
w Biadkach
tel. 62 721 13 22

Zespó³ Szkó³
w Chwaliszewie
tel. 62 722 45 40

Szko³a Podstawowa
w Kobiernie
tel. 62 721 15 76

Zespó³ Szkó³
w Orpiszewie
tel. 62 721 28 44

Szpital Powiatowy
w Krotoszynie
ul. Mickiewicza 21
telefon: 62 588 04 04

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.1)),
uchwały Nr XL/275/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie utwo-
rzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 87, poz. 1670) oraz uchwały Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Krotoszynie z
dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze
Miasta i Gminy Krotoszyn podaje się, do publicznej wiadomości, informację o numerach i gra-
nicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Numer

obwodu
Granice obwodu g³osowania

Siedziba obwodowych

komisji wyborczych

1

2

9

10

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

z dnia 17 wrzeœnia 2007 r.,
o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 21 paŸdziernika 2007 r.

INFORMACJA Burmistrza Krotoszyna

WYBORY PARLAMENTARNE 2007
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S
traż Pożarna została zawia-
domiona o pożarze przez
jednego z pracowników Fu-

goru (budynek sąsiaduje z fa-
bryką). Jeszcze przed rozpoczę-
ciem akcji gaśniczej mieszkańcy
domu ratowali swój dobytek, po-
magali im pracownicy Fugoru. Ze-
brani przed budynkiem w napię-
ciu śledzili akcję gaśniczą.
- Nic nie było czuć, nikt się niczego
nie spodziewał - mówi jedna z
mieszkanek domu przy  Zamko-
wym Folwarku. - Wychodziłam do
pracy, zauważyłam dym wydoby-
wający się ze strychu... - Czego to
się człowiek doczekał na stare lata
- płacze inna pani. Jakaś dziew-
czynka przybiega zapłakana ze
szkoły, panikuje, bo nigdzie nie
może spotkać ojca. Boi się, że po-
został w mieszkaniu. Komendant
Mariusz Przybył mówi, że to nie-
możliwe, bo strażacy sprawdzali
pomieszczenie po pomieszczeniu,
nikt nie pozostał w budynku. Za-
biera dziewczynkę, żeby pokazała
swoje mieszkanie, ponownie zaglą-
da do środka, jest pusto.

Po¿ar na Zamkowym
W œrodê 3 paŸdziernika przy ul. Zamkowy Fol-

wark w Krotoszynie pali³ siê zabytkowy budynek
mieszkalny, zamieszkiwany przez 6 rodzin.

Z miasta wraca starsza pani. Nic
nie wiedziała o pożarze, wyszła na
zakupy. Jest bardzo zdenerwowa-
na, sąsiedzi sadzają ją na wynie-
sionym z domu krześle, kobieta
powoli dochodzi do siebie. Czarny
piesek biega przestraszony i zdez-
orientowany widokiem tylu ludzi ,
samochodów i hałasem.  - Fafik,
Fafik... chodź biedaczku - przywo-
łują psa mieszkańcy.

Do pożaru wysłano pięć samo-
chodów Państwowej Straży Pożar-
nej oraz cztery Ochotniczej Straży
Pożarnej. W akcji wzięło udział 35
strażaków. Osobiście wziął w niej
udział sam komendant PSP Ma-
riusz Przybył. Strażacy walczyli z
ogniem 5 godzin. Kiedy zdawało
się, że płomienie ugaszono, te po
chwili, zupełnie niespodziewanie,
wybijały się w innym miejscu da-
chu, rozchodziły się po całej jego
długości. Spaleniu uległa konstruk-
cja dachu oraz podłoga poddasza,
zalane wodą zostały mieszkania w
budynku.

Rzecznik prasowy Komendy
PSP poinformował, że prawdopo-

dobną przyczyna pożaru było nie-
ostrożne posługiwanie się ogniem
otwartym. Ktoś, bo sprawca nie
został ustalony, kto przebywał na
strychu, nieopatrznie zaprószył
ogień, który pozbawił dachu nad
głową 6 rodzin.

Dwie  rodziny, cztero- i pięcio-
osobową, ulokowano w hotelu, po-
zostali, w większości rodziny dwu-
osobowe, odmówili, zatrzymali się
u krewnych.

Tuż przed wydaniem „IS” Zyg-
munt Witczak dyrektor ZGM, po-
wiedział, że póki co udało się wska-
zać dwa adresy dla dwóch rodzin,
2- i 4-osobowej. W najbliższym cza-
sie rozwiązany zostanie problem
kolejnych, 2- i 5-osobowej. Proble-
mem jest znalezienie mieszkań dla
dwóch starszych pań, które rów-
nież zamieszkiwały w spalonym
budynku. Jedna z nich zatrzymała
się u syna, druga przebywa od dłuż-
szego czasu w szpitalu.           (mm)Komendant Mariusz Przyby³  nadzorowa³ akcjê gaœnicz¹.

Ogieñ strawi³ konstrukcjê dachu.

fo
t.

 M
on

ik
a 

M
en

zf
el

d-
C

zu
ba

k 
(x

3)

21 września Polskie Stronnic-
two Ludowe zorganizowało na
kręgielni w Wodniku, po spotka-
niu wewnętrznym kandydatów do
Sejmu i Senatu RP z okręgu kali-
sko-leszczyńskiego, konferencję
prasową. Mieszkańców Krotoszy-
na reprezentowały wszystkie lo-
kalne tytuły prasowe, rozmową z
kandydatami byli także zaintere-
sowani dziennikarze z Ostrowa
Wlkp. Odpowiedzi udzielał An-
drzej Grzyb, tegoroczny lider
okręgu i zarazem obecny poseł,
oraz kandydujący również Józef
Racki, wicemarszałek naszego
województwa.

Zainteresowanie krotoszy-
nian wynikało z tego, że w szere-

Krotoszynianie kandyduj¹
Wybory do Sejmu RP i Senatu ju¿ 21 paŸdziernika, partie zwieraj¹ swoje szyki i podejmuj¹ postanowienia. Potem organizuj¹ konferencje prasowe, na których mówi¹ o planach,
a dziennikarze wykorzystuj¹ okazjê, by odpytaæ partyjnych liderów lub po prostu zadaæ k³opotliwe pytania, dotycz¹ce oczekiwanych zmian w polskim prawie.

gach kandydatów PSL znaleźli się
trzej panowie z naszego powiatu.
Do Sejmu z tej formacji kandy-
dują: rolnik Sławomir Szyszka,
sołtys wsi Cegielnia, oraz Fran-
ciszek Marszałek, zastępca bur-
mistrza Krotoszyna. Ten drugi
został przedstawiony przez posła
Grzyba jako tzw.  tysięcznik, czy-
li osoba, która w poprzednich wy-
borach zdobyła już pokaźną, kil-
kutysięczną liczbę głosów. Nieste-
ty, nie uprawniającą jeszcze do
przekroczenia progu gmachu na
ulicy Wiejskiej. Natomiast kandy-
datem do Senatu RP z naszego
powiatu jest rolnik Hieronim Mar-
szałek, radny powiatowy i sołtys
Ustkowa. Jak zauważyli z uśmie-

chem obecni na konferencji: -
Dużo jest tu „marszałków.”

Dziennikarze lokalni byli cie-
kawi m.in. tego, w jaki sposób wy-
bierano  kandydatów. Prasa
ostrowska nawiązywała do ostat-
nich wydarzeń politycznych zwią-
zanych z tą partią oraz innymi
formacjami i oczekiwała komen-
tarzy. Nie na wszystkie pytania
uzyskano zdecydowane odpowie-
dzi, bowiem dywagacje dzienni-
karskie wykraczały poza ramy
spotkania okręgowego.

Ponieważ konferencja odbyła
się na kręgielni przy Wodniku,
niektórzy kandydaci próbowali
potem oczarować dziennikarzy
popisami na torze. I o ile figury

sportowe mieli już opanowane, to
jednak nie każdy rzut kończył się
strąceniem kręgli. Trenować, pa-
nowie, czasu mało!

Swoich kandydatów do wybo-
rów parlamentarnych mają także
inne formacje z naszego terenu.
Lewicę i Demokratów z naszego
terenu będzie reprezentował
gminny radny Grzegorz Nowacki
wraz dyrektorem PUP Tade-
uszem Polowczykiem; Platformę
Obywatelską - radny sejmiku Ma-
ciej Orzechowski i koźminianin
Mirosław Włodarczyk. Radny po-
wiatowy Piotr Januszkiewicz
oraz były dyrektor browaru Grze-
gorz Matyla kandydują z listy Pra-
wa i Sprawiedliwości.             (eliz)

Sympatycy tak¿e próbowali swoich si³
na torze.
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9 września w Poznaniu odbył
się I Wojewódzki Turniej Klasy-
fikacyjny Seniorów i Seniorek.
Wzięło w nim udział 93 seniorów
i 27 seniorek. KS Krotosz repre-
zentowali: Adrian Rybak, Rado-
sław Malinowski i Kamil Duniec.
Zwyciężył Adrian Rybak, Rado-
sław Malinowski był V, a Kamil
Duniec – IX. Natomiast 16 wrze-

Graj¹ pierwszoligowcy
Sekcja tenisa sto³o-

wego klubu Sportowe-
go KROTOSZ po raz
pierwszy w swojej
historii wystêpuje
w rozgrywkach  I
ligowych. Jest to du¿e
osi¹gniêcie sportowe
zawodników i dzia³aczy
i niespodzianka dla
sympatyków tenisa
sto³owego.

śnia nasz junior Kamil Duniec
nie dał szans innym zawodni-
kom, pokonując wszystkich i zaj-
mując I miejsce w I Wojewódzkim
Turnieju Klasyfikacyjnym  Junio-
rów w Poznaniu, w którym wzię-
ło udział 135 tenisistów. Adrian
Rybak jako zwycięzca I WTK se-
niorów wyjedzie 13 października

na ogólnopolski turniej do Rze-
szowa, natomiast Kamil Duniec

pojedzie 20 października na kra-
jowy turniej do Gdańska.

15 września otwarto rozgryw-
ki I ligi tenisa stołowego w Kro-
toszynie, na które przybyli bur-
mistrz Julian Jokś, jego zastęp-
ca Ryszard Czuszke oraz staro-
sta Leszek Kulka i wicestarosta
Krzysztof Kaczmarek. Krotosz
grał z zespołem BTTS Silesia
Miechowice. Mecz stał na wyso-
kim poziomie, niektóre akcje
przy stole mogły zadziwić kibi-
ców. Wynik spotkania 6:4 dla go-
ści.

22 września udaliśmy się do
Jarosławia na mecz  II kolejki, z
zespołem PKS Kolping Jarosław.
W drużynie gospodarzy wystąpi-
li: Igor Gudilkin, Tomasz Szlag,

Jacek Flaumenthaft i Konrad
Zieliński. Nasz zespół był osła-
biony, gdyż nie mógł zagrać
Krzysztof Strzałkowski. Począ-
tek spotkania był obiecujący,
gdyż Adrian Rybak pokonał Igo-
ra Gudilkina, a Tomasz Duraj-
czyk wygrał z Jackiem Flau-
mentthafem. Dalszy przebieg me-
czu nie układał się po naszej my-
śli - Kamil Duniec przegrał 3:1 z
Tomaszem Szlagiem, a Adrian
Korzybski przegrał z Konradem
Zielińskim. Po zaciętej walce
przegraliśmy obydwie gry deblo-
we. W następnych grach pojedyn-
czych Adrian Rybak pokazał kla-
sę, pokonując wyżej sklasyfiko-
wanego Tomasza Szlaga. Cały
mecz  przegraliśmy 7 : 3.          (olo)

Krotoszynianie w meczu z jaros³awianami.
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Młodzieżowe Mistrzostwa Pol-
ski do lat 23 w zapasach w stylu
klasycznym, Wałbrzych. Przemy-
sław Mączak z LKS Ceramik zdo-
był brązowy medal w kategorii 96
kg. Przemek powtórzył zeszłorocz-
ny wynik z mistrzostw.

Drużynowe Wojewódzkie Mi-
strzostwa Polski Juniorów do lat
20 w zapasach w stylu wolnym,
Osielsk. W zawodach wzięło udział
ponad 11 województw. Zawodnicy
z Krotoszyna, Poznania, Środy
Wlkp. wywalczyli srebrny medal,
przegrywając tylko jedną walkę ze
sportowcami z woj. zachodniopo-
morskiego.

XII Ogólnopolski Turniej Mło-
dzików i Młodziczek Uczniowskich
Klubów Sportowych w zapasach w
stylu wolnym. Milicz. W turnieju
wzięło udział 179 zawodników z 30
klubów. UKS Suples-Błonie Kro-
toszyn i UKS Herakles Orpiszew
w punktacji drużynowej zajęli II
miejsce, a w wojewódzkiej - III.

Trzy razy zapasy
21 i 22 wrzeœnia odbywa³y siê M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski do
lat 23 w stylu klasycznym, 21 - 23 wrzeœnia - Dru¿ynowe Mistrzo-
stwa Polski Juniorów do lat 20 w zapasach stylu wolnym, a 14 - 16
wrzeœnia  XII Ogólnopolski Turniej M³odzików i M³odziczek UKS w
zapasach stylu wolnym.

Trenerem zawodników był Rafał
Patalas.

Wyniki młodzików (do III miejsca)
32 kg, III miejsce Adam Wosiek
42 kg, III m. Jakub Tanaś
73 kg, II  m. Robert Baran

Punktacja drużynowa

1. UKS Śląsk Milicz, 74 pkt.
2. UKS Suples Krotoszyn, 55 pkt.
3. UKS Wola, 50,5  pkt.

Wyniki młodziczek

44 kg, III m. Zuzanna Marcinek
57 kg, II m. Paulina Poczta
62 kg, I miejsce Monika Olszewska

Punktacja drużynowa

1 UKS Zgorzelec, 97,5 pkt.
2.UKS Herakles Orpiszew, 55 pkt.
3.UKS Brzeźnica, 50,5  pkt.
Punktacja województw
1. Dolnośląskie
2. Śląskie
3. Wielkopolskie                   (rafpat)
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W dniach 28 i 29 września
w Żarach odbyły się Mistrzo-
stwa Międzywojewódzkie Mło-
dziczek w zapasach w stylu
wolnym i Młodzików w stylu
klasycznym. Wzięło w nich
udział 160 zawodników.
Rozgrywki zakończyły się
wielkim sukcesem młodzieży
Ceramika. W punktacji klu-
bowej dziewczęta zajęły I
miejsce, zdobywając 27 punk-
tów. Chłopcy zdobyli VI miej-
sce i 10 punktów.

Wyniki dziewcząt

Zuzanna Marcinek, II miejsce
Monika Olszewska, II miejsce
Monika Ptak, II miejsce
Patrycja Stachowiak, II miej-
sce
Magda Piętak, II miejsce
Patrycja Hałas, III miejsce
Paulina Poczta, III miejsce
Martyna Szarzyńska, III miej-
sce
Monika Szarzyńska, III miej-
sce
Agnieszka Środa, III miejsce

Wyniki chłopców

Adam Wosiek, III miejsce
Karol Usarek, III miejsce
Jakub Tanaś, III miejsce
Mateusz Filipczak, III miejsce

(rafpat)

Ceramik
w Zarach

28 i 29 września w Brzegu Dol-
nym odbyły się Mistrzostwa Polski
Seniorów w zapasach stylu wol-
nym. Wzięło w nich udział ponad
65 zawodników. Ceramik wysłał 2
zawodników w wadze 96 kg, obaj
wywalczyli  piąte miejsce.  Byli to
Przemysław Mączak i Szymon Sta-
sierski.                                  (rafpat)

Dwaj
na pi¹tym

Zarządzenie nr  395/2007

Burmistrza Krotoszyna
z dnia 11 września 2007 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkal-

nych w budynku komunalnym położonym na terenie gmi-

ny Krotoszyn  we wsi Bożacin przy ul. Jagły 30

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ i art.

35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednoli-

ty Dz. U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały nr III/21/

2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określania

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania

lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata /Dziennik Urzędowy Województwa Wielko-

polskiego nr 28 z 26 lutego 2003 r.  poz. 518 / uchwala się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne /zamieszkałe/ wraz z ułamkową

częścią gruntu, mieszczące się w wielolokalowym budynku będącym własnością

Miasta i Gminy Krotoszyn, położonym we wsi Bożacin ul. Jagły 30 gm. Krotoszyn.

Budynek mieści się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 267/2 ark. mapy

1, o powierzchni 990 m2  zapisanej w księdze wieczystej KW nr 34412

§ 2

Zgodnie z art. 34 ust.1 i 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami

„W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeń-

stwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia

jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej

    ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed

    upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35

    ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni,

    licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym

    prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo

    jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem

    terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin

    złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia

    wywieszenia wykazu,

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas

    „nieoznaczony.”

§ 3

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

          Mając na uwadze dobro mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn, Burmistrz

Krotoszyna przeznacza sukcesywnie do sprzedaży lokale mieszkalne zamieszkałe

w budynkach komunalnych na terenie miasta i gminy.

          Niniejszym zarządzeniem zostały przeznaczone do sprzedaży lokale miesz-

kalne w budynku komunalnym we wsi Bożacin przy  ul. Jagły 30, gm. Krotoszyn

Trener Rafa³ Patalas z m³odymi sportowcami.
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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.)

Kurs nauki pływania kosztuje 150 zł i obejmuje 11 spotkań.
Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudnio-
wych, prowadzi je doświadczony instruktor pływania.

Po zakończeniu nauki można rozpocząć kurs doskonalenia pły-
wania. Kontynuacja kosztuje 120 zł i obejmuje 11 spotkań z in-
struktorem. Zajęcia są popołudniu 2 razy w tygodniu.

Nauka pływania i doskonalenia stylu prowadzona jest w Wod-
niku od 2001 roku. Do końca 2006 r. skorzystało z kursów 1356
osób, średnio 200 w roku. W pierwszej połowie br. mieliśmy 172
kursantów. We wrześniu rozpoczynamy kolejny kurs. Bliższe in-
formacje pod nr. tel. 062 722 67 60.                                               (kpw)

Nauczymy Ciê p³ywaæ

... zorganizowało 3 obozy socjo-
terapeutyczne dla 60 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów gminy
Krotoszyn. 26 młodszych dzieci z
Ośrodka Profilaktyki Środowisko-
wej przebywało od 9 do 25 lipca w
Studzionkach. Ten  przysiółek gor-
czańskiej wioski Ochotnicy Górnej
to miejsce magiczne, gdyż od 3 lat
przyciąga obozowiczów Szansy z
niesłabnącą siłą. W zagubionym
przez cywilizację miejscu jest siła

tajemna, która zjadaczy teledy-
sków w traperów przemienia, a
bycie sam na sam z przyrodą czyni
atrakcją tak wielką, jak wielkie są
Turbacz i Lubań, do których stu-
dzionkowe ścieżki chyżo pomykają.
Studzionki to ten wspaniały stan
ducha, w którym najważniejsze jest
to, że obozowicze sami dla siebie
potrafią być atrakcją. Ale kadra za-
dbała także o to, by sobą się nie
znudzili, organizując piesze wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze,
ogniska, podchody, kąpiele, nocleg
w  Studenckiej Bazie Namiotowej
na Lubaniu i warsztaty fotograficz-
ne, których plonem jest ponad 1000
zdjęć utrwalających cuda krajobra-
zu i kultury regionu. A jeśli przyro-
da i bogaty program turystyczno-
kulturalny nie pomagały na proble-
my uczestników, to rozwiązywano
je metodą społeczności korekcyj-
nej.
        Drugi z obozów socjoterapeu-
tycznych Szansy został przypisa-
ny 17 piętnasto-, szesnasto- i sie-
demnastoletnim wędrowcom. Ci
miejsca nie zagrzali, tylko od 1 do
16 sierpnia pięli się po ścieżkach
Beskidu Śląskiego i Żywieckiego,
dźwigając mozolnie swój cały obo-
zowy dobytek. Niełatwy jest los
wędrowca, a cóż dopiero tragarza.
Co prawda Czantoria, Stożek, Ba-
rania Góra, Hala Boracza, Rysian-
ka, Romanka, Pilsko to nie Hima-
laje, a nasi obozowicze to nie Szer-
powie, ale ich górski trud jest god-

Wielkie wakacje z Szans¹
W zgodzie z 10-letni¹ tradycj¹ i realizuj¹c has³o

programowe Zdobêdê góry, pokonam s³aboœæ,
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdzia³ania Uzale¿-
nieniom oraz Wspierania Rozwoju Psychicznego
Dzieci i M³odzie¿y Szansa w Krotoszynie...

ny najwyższego uznania. A jakby

wędrówki i dźwigania ciężkich ple-

caków było mało, kadra prowadzi-

ła ponadto warsztaty pracy z ka-

merą, zajęcia związane z kulturą

regionu. By nie paść z głodu,

uczestnicy sami przygotowywali

większość posiłków, obiad jednak-

że pozostawiając profesjonalistom.

Beskidzcy fotografowie tylko o 200

zdjęć ustępują swym młodszym

gorczańskim kolegom. Te 800 foto-

grafii i nakręcony podczas obozu

materiał filmowy czeka teraz na

obróbkę sekcji filmowej i fotogra-

ficznej w świetlicach socjoterapeu-

tycznych w trakcie roku szkolnego

2007/2008.

      Wakacyjną relację zakończę

opisem sierpniowego obozu stacjo-

narnego w Strużnicy. Co prawda

wieczorową i nocną porą obozowi-

cze koczowali w schronisku PTSM

Sokolik, ale jak na lud koczowni-

czy przystało, wędrówkom górskim

nie było końca. W ciągu 10 dni po-

szczególni uczestnicy przebyli pie-

szo od 100 do 200 km. Rudawy Ja-

nowickie, Góry Kaczawskie, Kotli-

na Jeleniogórska i Karkonosze nie

miały dla nich tajemnic. Piękno

zaklęte w kamiennych ruinach

Bolczowa, malownicze widoki z

Sokolika, Krzyżnej Góry, Skalnika

i Słonecznika, aura średniowiecz-

nej legendy rycerskiej wieży w Sie-

dlęcinie, monument Karkonoszy,

potęga Bobru ujarzmionego zaporą

Pilchowicką... Do tego pocztówko-

we pejzaże górskich schronisk: Sa-

motni, Strzechy Akademickiej,

Szwajcarki, Perły Zachodu; mi-

niaturowe arcydzieła architekto-

niczne w Kowarach, skandynaw-

ska oryginalność świątyni Wang,

barwy Kolorowych Jeziorek, ką-

piel w bobrowym nurcie i te tysią-

ce kroków na łąkach, leśnych duk-

tach, górskich szlakach, kamien-

nych ostańcach zostaną w ich pa-

mięci na wiele, wiele lat, a może

nawet do końca

życia. Aż dziw, że

starczyło jeszcze

czasu na społecz-

ność, kucharzenie,

zbieranie grzybów,

chrzest nowicjuszy,

śluby obozowe, pla-

żowanie i pływanie

na basenie w Jano-

wicach Wielkich,

śpiewy rozliczne,

wyprawy po pro-

wiant do odległego o

3,5 km sklepu. A kto

w trakcie obozu pękał, ten miał nie-

zawodne wsparcie a obozowym psy-

chologu, Agacie Hornik.

       Trzy obozy Szansy to trzy kon-

cepcje, które jednoczy miłość do gór.

Lucyna Korsak, Juliusz Poczta, Aga-

ta Hornik, Waldemar Sędkowski, Ilo-

na Jamry, Kinga Dzwoniarek, Justy-

na Nader już dawno tym afektem

zapałali. A na prowadzonych przez

siebie obozach robili wszystko, aby

góry stały się też sympatią młodych

ludzi. Obozowicze we wdzięcznej

pamięci mają nie tylko kadrę obo-

zową, ale również sponsorujące ich

wakacyjną przygodę instytucje:

Urząd Miejski w Krotoszynie,  Wiel-

kopolski Oddział PTSM w Poznaniu,

Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Organizatorzy serdecznie dziękują

Annie Wachowiak-Zawikowskiej za

społecznie prowadzoną księgową

obsługę obozowych finansów.

Juliusz Poczta
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Dla takich chwil warto by³o ruszyæ w trasê.
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D
o udanych przedsięwzięć zaliczo-

no współpracę z Powiatowym Cen-

trum Pomocy Rodzinie, które pro-

wadzi Salon Odzieży Używanej i Art. Go-

spodarstwa Domowego. Dyżur w godzi-

nach otwarcia mają w nim dwie wolonta-

riuszki, rencistki. Wolontariusze współ-

pracowali z PCPR-em także przy organi-

zowaniu spotkania integracyjnego dla ro-

dzin zastępczych.

Dobrze układała się współpraca z Kro-

toszyńską Biblioteką Publiczną - wolonta-

riat udzielał się przy organizowaniu spo-

tkań dla dzieci niepełnosprawnych, a w

czasie Tygodnia Bibliotek młodzi pomagali

przy wypożyczaniu książek dla dzieci. Je-

den z wolontariuszy zajmował się wypo-

życzaniem sprzętu rehabilitacyjnego w

punkcie prowadzonym przez Lions Club.

Z inicjatywy Centrum Wolontariatu odbył

się halowy turniej piłki nożnej, z którego

dochód został przeznaczony na potrzeby

niepełnosprawnego mieszkańca powiatu

krotoszyńskiego. Pieniądze potrzebne były

na zlikwidowanie barier architektonicz-

nych w jego domu. Podczas Dni Krotoszy-

na wolontariusze również zbierali na ten

cel datki.

W dniach 23 lipca - 3 sierpnia po raz

kolejny Centrum Wolontariatu prowadzi-

ło półkolonie integracyjne dla dzieci nie-

pełnosprawnych i sprawnych. Objęto

opieką 51 dzieci z powiatu krotoszyńskie-

go: 18 dziewczyn i 33 chłopców. 24 z nich

stanowiły dzieci niepełnosprawne, z cze-

go 6 poruszało się na wózkach. Półkolonie

sfinansowano za pieniądze pozyskane

z otwartych konkursów ofert Urzędu Miej-

skiego i Starostwa Powiatowego, łącznie

4,5 tys. zł. PCK sfinansował opłaty za

uczestnictwo 7 dzieciom. Do uatrakcyjnie-

nia półkolonii przyczyniła się też pomoc

sponsorów i darczyńców. Wstęp do wro-

cławskiego ZOO dla 100 osobowej wyciecz-

ki - półkoloniści i opiekunowie - sfinanso-

wał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

we Wrocławiu.

W dniach 10-12 sierpnia podczas Folk

Festiwalu młodzi wolontariusze obsługi-

wali pole namiotowe. Zebrane opłaty w ca-

łości zostały przeznaczone na Centrum

Pracowite lato
12 wrzeœnia br. na spotkaniu z opiekunami szkolnych

klubów wolontariuszy podsumowano wolontariack¹ dzia³al-
noœæ w trzech kwarta³ach 2007 r.

Informacje Samorządowe - czasopismo Samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn, nakład 6 000. Redakcja: Izabela Bartoś, Jacek Kępa (red. nacz.),

Monika Menzfeld-Czubak. Korekta: Urszula Makieła. Współpracownicy: Sławomir Horyza, Magdalena Maik, Marlena Nabzdyk, Lechosław Witek,

Roman Wosiek, Rafał Patalas. Adres: Urząd Miejski w Krotoszynie,  ul. Kołłątaja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 062 722 74 52, is@um.kroto-

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

Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej i wyko-

rzystane do ubezpieczenia dwóch kolej-

nych akcji.

25 sierpnia po raz 5. wyruszyła z Kro-

toszyna Piesza Pielgrzymka Osób Niepeł-

nosprawnych do Sanktuarium Matki Bo-

skiej Pocieszenia w Lutogniewie. Uczest-

niczyło w niej około 150 pielgrzymów oraz

ks. Rafał Siwek. O bezpieczeństwo wędrow-

ców dbała nie tylko grupa porządkowa wo-

lontariuszy ubranych w kamizelki odbla-

skowe, ale również Straż Miejska i Policja.

26 sierpnia na terenie ZSP nr 3 odbył się

festyn Słoneczna Integracja dla rodzin

z osobą niepełnosprawną. CWZK zorgani-

zowało tę imprezę po raz drugi. Do przy-

gotowań włączyło się Starostwo, UM,

PCPR, WTZ, ZSP nr 3, SP ZOZ. Na sto-

iskach promocyjnych udzielano informacji

o ochronie zdrowia, udzielaniu pierwszej

pomocy, wypożyczalni sprzętu rehabilita-

cyjnego i PCPR. Były ścieżki zdrowia, za-

dania zręcznościowe, malowanie na papie-

rze i asfalcie, stoisko z maskotkami i łań-

cuch serc. Imprezę otworzył Krzysztof Gro-

belny, dyrektor szkoły, wszystkich powitał

też Maciej Orzechowski, radny sejmiku wo-

jewódzkiego.

1 września odbyły się dwie akcje zor-

ganizowane przez CWZK. Pierwsza to Led-

nica z seniorem - na spotkanie wyjechał

autokar z seniorami i 3 osobami niepełno-

sprawnymi; drugie - na ogródkach dział-

kowych Zachęta odbyła się uroczyste sa-

dzenie cebul żonkili w ramach akcji Pola

Nadziei.

15 września odbyła się wycieczka Mło-

dych Wilków do Biskupina. Młode Wilki

to grupa osób niepełnosprawnych, którzy

nie czekając na pomoc z zewnątrz, przy

współpracy z wolontariatem organizują so-

bie spotkania, imprezy, wyjazdy.

Pomagając innym, wolontariusze nie za-

pominali o potrzebie podnoszenia swoich

kwalifikacji. W dniach 15 - 21 lipca dwie

osoby z CWZK wzięły udział w szkoleniu

w Gdańsku pt. Lubię pomagać dla koor-

dynatorów wolontariatu hospicyjnego.

Zdobyta tam wiedza pozwoliła na zapo-

czątkowanie w Krotoszynie akcji Pola Na-

dziei.                                                     (jol-eliz)

O czym właściwie rozmawiał z takim oży-

wieniem burmistrz Julian Jokś z ks. pro-

boszczem Ryszardem Dziamskim na po-

czątku spotkania dożynkowego, nie wie

nikt. Do uszu postronnych doszły tylko sło-

wa proboszcza zapisane tu w ostatnim

zdaniu jego wypowiedzi: - Widzę, że chle-

ba... Ale radość obu panów na widok bo-

chenka każe podejrzewać, że treść dyspu-

ty skupiła się właśnie na nim...

Bez udzia³u wolontariuszy nie odby³oby siê wiele imprez.
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Chlebek

Hm... Wprawdzie nie jestem głodny, ale

pachnie tu apetycznie świeżym chlebem...

O, tam go niosą!

Widziałem właśnie, księże proboszczu, taki

duży, okrąglutki bochenek, ładnie wypieczo-

ny i posypany delikatnie mąką... Mmm, py-

cha.

Też jestem po obiedzie, panie burmistrzu, ale

tak pan kusząco opowiada, że nie mam już

ochoty na placek i myślę z przyjemnością o

grubej kromce suchego, świeżutkiego chle-

ba.

Oj, oj, panie burmistrzu! Jak miło! Wi-

dzę, że chleba nam dzisiaj na stole nie

zabraknie!

Chlebek już mam, teraz zmykam do stolika.

W czwartek 4 października w Krotoszynie gościł marszałek województwa wielkopolskiego

Marek Woźniak. Podczas wizyty w Krotoszynie odwiedził między innymi szpital powiatowy, obej-

rzał nowe boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 8. Spotkał się z włodarzami Krotoszyna

oraz gmin ościennych a także wziął udział w debacie z młodzieżą krotoszyńskiego 1 Liceum

Ogólnokształcącego.                                                                                                                                                     (mm)

Marsza³ek na boisku
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