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wych liœci to dla przedszkolaków pod-
stawowe warunki udanej wycieczki do
parku miejskiego
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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

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Galeria Krotoszyñskiego Oœrodka
Kultury „Refektarz” zaprasza do
obejrzenia 90 oryginalnych grafik
Pabla Picassa, Henriego Matisse’a
i Joana Miro. Galeria czynna jest
w poniedzia³ki, œrody, czwartki i
pi¹tki od godz. 11.00 do 16.00, we
wtorki od 11.00 do 18.00.

Do koñca roku w krotoszyñskim
Muzeum Regionalnym mo¿na
ogl¹daæ wystawê  „Ikony”. Prezen-
towane obrazy sakralne pochodz¹
ze zbiorów  Muzeum - Zamek Gór-
ków w Szamotu³ach. Na wystawê
sk³ada siê 50 ikon z okresu od po³.
XVIII wieku do prze³omu XIX i XX,
wyobra¿aj¹cych Chrystusa, Matkê
Bo¿¹ i œwiêtych.  Wiêcej czyt. na
stronie obok.

30 paŸdziernika w Urzêdzie Miej-
skim odbêdzie siê XXIX sesja Rady
Miejskiej. W planie spotkania jest
informacja o realizacji regulaminu
porz¹dku i czystoœci w gminie.
Radni wydadz¹ opinie w sprawie
ewentualnego otworzenia w na-
szym mieœcie salonu gier na auto-
matach. Wa¿nymi uchwa³ami bêd¹
te ustalaj¹ce œredni¹ cenê skupu
¿yta na potrzeby ustalania podat-
ku rolnego oraz stawki podatku od
nieruchomoœci i œrodków transpor-
tu. Zainteresowanych tymi oraz
innymi tematami samorz¹dowymi
zapraszamy na godz. 10.00 do sali
nr 41.

7 listopada - wizyta w Krotoszynie
prezydenta Lecha Kaczyñskiego.
Wiêcej - s. 3

W dniach 21 i 22 listopada w kinie
„Przedwioœnie” odbêdzie siê 13
Ogólnopolski Festiwal Dzieciêcy o
Tematyce Ekologicznej - Krotoszyn
2008.

Obrazy pochodzą z okre-
su od poł. XVIII do przełomu
XIX i XX w. Są wśród nich wi-
zerunki Chrystusa, Matki Bo-
żej, proroków i świętych pa-
tronów oraz ikony wielopolo-
we. Uzupełnieniem wystawy
są trzy metalowe, bogato
emaliowane krzyże.

Eksponowane w Muzeum

Ikony w muzeum
W Muzeum Regionalnym im. Hieronima

£awniczaka mo¿na do koñca roku ogl¹daæ
zestaw 50 ikon.

Regionalnym w Krotoszynie
ikony pochodzą ze zbioru
Muzeum Zamek Górków w
Szamotułach. Zbiór powstał
w latach 1993-1999 z dzieł
sztuki odebranych przemyt-
nikom przez służby celne
graniczne. Obecnie kolekcja
sztuki cerkiewnej liczy oko-
ło 1200 obiektów.

Ikona należy do najbar-
dziej rozpoznawalnych
przedmiotów kultu, a zara-
zem dzieł sztuki prawosła-
wia i innych kościołów chrze-
ścijańskich obrządku
wschodniego. Nie jest ona
zwykłym obrazem religij-
nym, lecz ilustracją treści
zawartych w Piśmie Świę-
tym. Pisanie ikony było czyn-
nością świętą, którą robić
mógł tylko odpowiednio
przygotowany mnich. Autor
ikony był człowiekiem anoni-
mowym, ikony często pisane
były w pozycji klęczącej. Iko-

O tradycji ikon mówi³a na otwarciu wystawy kustosz Helena Kasperska

Przedszkole wybudowano
20 lat temu w błyskawicznym
tempie - pół roku. Z uwagi na
usytuowanie na osiedlu Kor-
czaka i w nawiązaniu do książ-
ki tego autora „Król Maciuś I”
przedszkole przybrało nazwę
„Maciuś”. Inwestorem budowy
była Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w Krotoszynie. Wiele  prac
wykończeniowych wykonali
rodzice i personel przedszko-
la. Uroczyste otwarcie odbyło
się 14 października 1988r.

1 września 1992 roku w
przedszkolu zaczął funkcjono-
wać oddział integracyjny, któ-
ry umożliwia uczestnictwo w
zajęciach dzieciom ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjny-

Pewnej grupie naszych czy-
telników - mam nadzieję, że
niewielkiej, bo zależy nam na
dobrym zrozumieniu - należą
się wyjaśnienia. Chodzi o za-
mieszanie, jakiego narobił w
jednym z wydań Informacji

Samorządowych tytuł krót-
kiego tekstu o kiermaszu w bi-
bliotece. Brzmiał on Kupisz i

sprzedasz. Mieliśmy kilkana-
ście telefonów i kilka ustnych
uwag od czytelników zbulwer-
sowanych błędem ortograficz-
nym, jaki ich zdaniem został
zrobiony. - Sprzedasz pisze się
przez zet z kropką - dowodzili
zdecydowanie. No właśnie, czy
tak się pisze?

Kupisz i sprzedasz - w do-
myśle - książki w bibliotece.
Gdyby chodziło w tytule o
sprzedaż, czyli rzeczownik, co
w takim razie znaczyłoby sło-
wo kupisz?

Niemniej dziękujemy bar-
dzo wszystkim czytającym.
Tym, którzy dobrze odczytali
tytuł złożony z dwóch czasow-
ników (w trybie rozkazującym)
i tym, którzy uznali, że to jest
błąd i kontaktowali się z nami.
Tym drugim dziękujemy za
uwagę i troskę.

Izabela Bartoś

20 lat minê³o...
W paŸdzierniku

br. przypada jubi-
leusz 20-lecia
istnienia Przed-
szkola nr 7 z
Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi na
osiedlu Janusza
Korczaka.

mi. Zatrudniono pedagoga spe-
cjalnego, logopedę, rehabilitanta
ruchowego oraz dodatkowe oso-
by do pomocy. Urządzono gabi-
net logopedyczno-pedagogiczny i
rehabilitacji ruchowej.

Obecnie „Maciuś’ liczy dzie-
więć oddziałów, w tym pięć  9-go-
dzinnych, trzy 5-godzinne i jeden
zamiejscowy 5-godzinny w Boża-

ny powstawały na drewnie
cyprysowym, cedrowym, li-
powym lub sosnowym. Wize-
runki są płaskie, nie
uwzględniają perspektywy
malarskiej, dającej złudzenie
trójwymiarowości. Postacie
przedstawione są według
określonego porządku; o ich
znaczeniu decyduje też wiel-
kość – to co najważniejsze
jest największe. W cerkwi
ikony umieszcza się w ikono-
stasie, czyli ścianie oddziela-
jącej nawę przeznaczoną dla
wiernych od przestrzeni ołta-
rzowej.                                      (mr)

Scenografia wystawy podkreœla sakralny charakter eksponatów

cinie. Cztery oddziały są od-
działami integracyjnymi.

Z okazji 20-lecia w dniach
od 20 do 23 października w
godz. od 13.00 do 15.00 prowa-
dzono w placówce otwarte
drzwi. Odwiedzający przed-
szkole mogli zwiedzić jego
wnętrze, obejrzeć kroniki
oraz wystawę prac konkurso-
wych „Przedszkole moich ma-
rzeń”. Przygotowano również
wystawę „20 lat minęło -
Przedszkole Maciuś w foto-
grafii”.

W sobotę 25 października
odbyła się uroczysta akademia
z okazji jubileuszu.                  (mm)

Nauczycielka Arleta Pawlicka podczas zajêæ z jedn¹ z m³odszych grup

Sprzeda¿
czy sprzedasz
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K r ó t k o
Rada Miejska podjê³a we
wrzeœniu uchwa³ê w sprawie
uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Krotoszyna
w rejonie ulic Jasnej i £¹ko-
wej. Nowy plan jest zgodny
z polityk¹ przestrzenn¹ gmi-
ny okreœlon¹ w Studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy
Krotoszyn.

Burmistrz Krotoszyna og³o-
si³ przetarg na zimowe utrzy-
manie ulic i dróg gminnych
na terenie ca³ej gminy w se-
zonie zimowym 2008/2009.
Wkrótce oka¿e siê, jakie fir-
my zajm¹ siê odœnie¿aniem
oraz usuwaniem œliskoœci zi-
mowej poprzez posypywanie
dróg. Przetarg dotyczy ulic i
dróg gminnych na terenie
miasta oraz dróg w rejonie
wsi Osusz – Salnia – Benice,
w rejonie wsi Kobierno oraz
w rejonie wsi Orpiszew.

Do 28 paŸdziernika mog¹
sp³ywaæ do Urzêdu Miejskie-
go oferty firm dotycz¹ce
przetargu obejmuj¹cego ada-
ptacjê budynku szkolnego w
Kobiernie. W budynku ma
powstaæ 9 mieszkañ socjal-
nych. Konieczna jest równie¿
przebudowa pomieszczenia
gospodarczego przynale¿ne
do lokali socjalnych. Zamó-
wienie obejmuje roboty roz-
biórkowe, murarskie, tynkar-
skie i ok³adzinowe, malar-
skie, posadzkowe, stolarki
okiennej i drzwiowej. Zada-
nie ujmuje te¿ roboty sanitar-
ne, jak remont instalacji
wod.-kan. i c.o. oraz prace
elektryczne zwi¹zane z insta-
lacj¹ oœwietleniow¹, gniazda-
mi wtyczkowymi, rozdzielni-
cami. W zakres inwestycji
wchodzi równie¿ zagospoda-
rowanie terenu, m. in. budo-
wa chodnika i ogrodzenia.

Przedsiêbiorstwo Budowla-
no-Handlowe MAL-POL z
Krotoszyna wygra³o przetarg
na budowê remizy Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej Kroto-
szyn I, obejmuj¹ca dobudo-
wê stanowisk gara¿owych
wraz z zapleczem administra-
cyjno-socjalnym do istniej¹-
cego budynku Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Krotoszy-
nie, ul. Mickiewicza 29.
Zakres robót obejmuje: robo-
ty budowlane (w tym m.in.
roboty ziemne, murowe, wy-
konanie pod³óg i posadzek,
roboty betonowe, pokrycia
dachowe, stolarka okienna
drzwiowa, roboty izolacyjne,
wykoñczeniowe) roboty sa-
nitarne: ( instalacja wentyla-
cji, instalacja wod-kan., in-
stalacja c.o., przy³¹cza sani-
tarne, kanalizacja deszczo-
wa), roboty elektryczne (in-
stalacja: elektryczna 3-fazo-
wa, 1-fazowa, oœwietlenie,
odgromowa). Prace powinny
zakoñczyæ siê 30 wrzeœnia
2009 r.

W tym roku Krotoszyn po
raz piąty przystąpił z powodze-
niem do konkursu Gmina Fair
Play - Certyfikowana Lokaliza-
cja Inwestycji. Celem dobrze
znanej już wszystkim krajo-
wym samorządom certyfikacji
jest promocja gmin przyja-
znych inwestorom oraz zwięk-
szenie zainteresowania gminą
w kręgach biznesu oraz me-
diach. Spełnienie warunków
konkursu wpływa na podnie-
sienie standardów obsługi in-
westycji w gminie i współpra-
cy z inwestorami oraz przed-
siębiorcami. Gmina Fair Play

to certyfikat przyznawany jed-

Kosze są wyposażone w specjalne torebki ułatwiające sprzą-
tanie po swoim pupilu. Na początek zamówiono 6 pojemników.
Zostały one ustawione w miejscach gdzie najczęściej spacerują
właściciele ze swoimi psami. Jednym z takich zakątków jest
krotoszyński park,
gdzie przewidziano
z a m o n t o w a n i e
trzech koszy. Pozo-
stałe stanęły w Ryn-
ku, w parku Integra-
cji Europejskiej (od
strony marketu
„Biedronka”) oraz
w parku przy ul.
Dworcowej Jeżeli
pomysł z pojemni-
kami się sprawdzi,
zostaną dokupione
kolejne.

Prawdopodobnie w
przyszłym roku gmi-
na rozpocznie akcję
czipowania psów.
Dzięki czipom i spe-
cjalnemu czytniko-
wi, w który zostanie
wyposażona straż
miejska, bardzo szybko można będzie sprawdzić, kto jest wła-
ścicielem czworonoga. W ten sposób wzrośnie bezpieczeństwo
oraz dbałość o sprzątanie psich odchodów. Ponadto akcja pozwoli
na uregulowanie sprawy opłat za posiadanie psa. Psy bezpańskie,
nie posiadające czipów, zostaną  wyłapane i oddane do schroni-
ska.

Przeprowadzenie akcji z czipami zależne będzie od posiada-
nych środków finansowych i decyzji Rady Miejskiej.              (mm)

- Zdecydowaliśmy się na zakup kamer z uwagi na akty wandali-
zmu, do których dochodzi co jakiś czas na krotoszyńskim Rynku - mówi
Michał Kurek  z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa.

Zakupione przed miesiącem kamery przez 24 godziny na dobę re-
jestrują obraz części rynku z terenem wokół fontanny. Sprzęt zakupio-
no w firmie Eurotel Włodzimierza Jaśkowiaka z Krotoszyna, koszto-
wał 5 tys. zł.

Do tej pory kamery zarejestrowały przede wszystkim wieczornych
poławiaczy fontannowych pieniążków i krotoszynian fotografujących
się przy nowej fontannie. Wcześniej jednak zdarzało się, że niszczono
ławki i donice z kwiatami oraz posadzone wokół rynku drzewka. Obiek-
tem ataków stała się również nowa fontanna - ktoś wrzucił do niej sto-
jak na rowery. Dzięki obrazowi zarejestrowanemu przez kamery spraw-
cy zniszczeń i szkód przestaną być anonimowi, zostaną pociągnięci do
odpowiedzialności.

Być może uda się rozwiązać sprawę monitoringu miasta. Nieba-
wem Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Koź-
minie Wlkp. podpiszą porozumienie przygotowujące do wspólnej reali-
zacji tego przedsięwzięcia.                                                                       (mm)

Krotoszyn gra fair
3 paŸdziernika

burmistrz Julian
Jokœ odebra³ w
Warszawie podczas
uroczystej gali
Z³ot¹ Statuetkê
konkursu Gmina
Fair Play.

nostkom wyróżniającym się w
jakości obsługi przedsiębior-
ców. Przy ocenie konkursowej
brana jest pod uwagę szybkość
i terminowość obsługi inwesty-
cyjnej, kompetencje pracowni-
ków urzędu i ich wrażliwość na
problemy inwestorów.
W pierwszym etapie gmina jest
oceniana na podstawie danych
wpisanych w ankietę konkur-
sową. W drugim etapie gminę
odwiedza audytor, którego za-
daniem jest sprawdzenie infor-
macji zawartych w ankiecie.
Audytor spotyka się też z
przedstawicielami dostawców
mediów technicznych (prądu,
gazu, wody), przedsiębiorcami
inwestującymi na terenie gmi-
ny, przedstawicielami lokal-
nych organizacji biznesu oraz
instytucji finansowych. Wizytu-
je również nowe inwestycje
gminne.

Organizatorem przedsię-
wzięcia jest Krajowa Izba Go-
spodarcza oraz Fundacja In-
stytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywat-
nym.                                     (eliz)

Rynek w oku kamery

Czipy i pakiety dla psów

Nasza gmina znalaz³a siê w grupie 14 jednostek samorz¹dowych nagrodzonych
w tym roku
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Prezydent odwiedzi Krotoszyn 7 listopada. Nie jest jeszcze
znany dokładny program wizyty, gdyż nie wiadomo, ile czasu Lech
Kaczyński spędzi w naszym mieście.

Wizyta prezydenta jest związana z 90. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości. Najprawdopodobniej jednym z punk-
tów programu będzie złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem
Wolności na pl. Jana Pawła II. Możliwe, że prezydent spotka się z
młodzieżą oraz samorządowcami, być może zwiedzi też jeden z
krotoszyńskich zakładów pracy. Prawdopodobnie tego samego
dnia odwiedzi również Ostrów Wlkp. i Kalisz.                       (mm)

W Krotoszynie pojawi³y siê „psie pa-
kiety” czyli pojemniki na psie odchody.

Górna czêœæ urz¹dzenia zawiera torebki, które po
u¿yciu wrzucamy do dolnej skrzyni
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Przyjedzie prezydent
Kancelaria Prezydenta potwierdzi³a przy-

jazd Lecha Kaczyñskiego do Krotoszyna.
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Impreza mia³a na celu, jak co
roku, uhonorowanie poznañskiej
pyry, a ponadto popularyzacjê
czynnych form wypoczynku wie-
lopokoleniowych rodzin.
Przed wyruszeniem na trasê uru-
chomiono w oddziale PTTK punkt
odbioru zu¿ytych bateri i  (na
wagê) w ramach konkursu eko-
logicznego ustalone w regulami-
nie rajdu.

Na trasê rajdu wyruszy³o 113
turystów ze Szko³y Podstawowej
nr 8, Szko³y Podstawowej w Biad-
kach, Gimnazjum nr 2, Gimna-
zjum nr 4, Gimnazjum nr 5, ko³a
PTTK „Mahle” oraz 4 rodziny wie-
lopokoleniowe. Trasa piesza wy-
nosi³a 5 km i przebiega³a od Ma-
³ego Rynku przez Zamkowy Fol-
wark, Konarzewsk¹, £¹kow¹ do
strzelnicy KBS.

Zgodnie ze zwyczajem
uczestnicy odwiedzili ciekawe
miejsce, w tym roku by³a to sta-
cja diagnostyczna Pojazdów „Fu-
gor”. Mieli okazjê zapoznaæ siê z
przebiegiem sprawdzenia stanu
technicznego samochodów pod-
dawanych w tym czasie okreso-
wej kontroli. Odwiedzili te¿ schro-
nisko dla zwierz¹t, gdzie przeka-
zali przydatne rzeczy i po¿ywie-
nie.
O wyznaczonym czasie wszyscy
uczestnicy zameldowali siê na
mecie rajdu, gdzie czeka³o na
wszystkich regionalne danie -
pyry z gzik¹ i mas³em.

Siatkonoga w memoriale

11 października na kortach tenisowych przy  ul. Ogrodowskiego
odbył się V Memoriał Bogdana Smala w siatkonodze.
Wyniki

1. miejsce Majchszak Grzegorz, Parczyński Sebastian
2. miejsce Nowaczyk Marcin, Kalak Jarosław
3. miejsce Rosik Karol, Gasztyk Daniel
4. miejsce Serafianiak Lechosław, Serafiniak Jan
W turnieju udział wzięło 11 par. Okolicznościowe statuetki i dy-
plomy wręczał dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Krotoszy-
nie Jacek Cierniewski.                                                                   (lew)

Wystawę zorganizowano, aby
uczcić VIII Dzień Papieski przypada-
jący w 30. rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na tron Stolicy Piotrowej. Na
otwarcie przybyło wiele osób. Można
było obejrzeć pamiątki mieszkańców
powiatu oraz ekslibrisy Jana Pawła II
z kolekcji Józefa Zdunka. Pan Zdunek
opowiedział wiele ciekawostek zwią-
zanych z tworzeniem ekslibrisów.

Zebrani w bibliotece wysłuchali
także kilku wierszy Jana Kończyńskie-
go, w wykonaniu autora. Potem człon-
kowie Klubu Seniora „Pogodni„ za-
śpiewali „Barkę”, do czego chętnie
przyłączyli się inni obecni.

Mile zaskoczyła wszystkich czytel-
niczka Krystyna Nowacka, która wrę-
czyła każdemu z przybyłych złotą
różę - jeden z symboli papieskich. Póź-
niej przy kawie i herbacie uczestnicy
mogli porozmawiać i wymienić się
wrażeniami ze spotkania.

Wystawę można oglądać na II pię-
trze biblioteki do 13 listopada br.
                                                             (kbp)

Dyrekcja i pracownicy Krotoszyńskiej Bi-
blioteki Publicznej serdecznie dziękują Fir-
mie PW SYNERGIUS Pawła Kurzawskie-
go z Krotoszyna, głównemu sponsorowi
wystawy.

O bezpieczeñstwie dzieci

15 października  w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odby-
ło się kolejne spotkanie z cyklu Dzieci-Dzieciom pod hasłem „ Moje
bezpieczne miejsce”. Gośćmi specjalnymi byli dzielnicowi z Ko-
mendy Powiatowej Policji. Małym słuchaczom przeczytano bajkę
relaksacyjną Beaty Waleńskiej „Czereśniowe drzewo Arnolda”.
Później policjanci opowiadali o zasadach bezpieczeństwa w domu
i na drogach. Potem wszyscy układali puzzle. Kolejne spotkanie
odbędzie się w listopadzie, tym razem z Franklinem.             (kbp)

Jan Pawe³ II na piêtrze
16 paŸdziernika o godz. 17.00 odby³o siê otwarcie wystawy „Takim Go pamiêtamy”, która jest poœwiêcona pamiêci

Papie¿a Jana Paw³a II.
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W trakcie spotkania wspólnie odœpiewano „Barkê”

Potem przeprowadzono konkursy:
krajoznawczy – indywidualny test pi-
semny oraz dru¿ynowy – sadzenie i
zbieranie ziemniaków.
W konkursie krajoznawczy w kate-
gorii szkó³ podstawowych najlepsi
(wg kolejnoœci): Jêdrkowiak Anna
SP 8, Gniazdowska Nikola SP 8,
Kulas Daria SP Biadki, Keller Kinga
SP Biadki, Zwierz Aleksandra SP
Biadki.

W kategorii gimnazjów najlep-
szymi byli: Cegielski Jakub Gim. nr
2, Kowalska Natalia Gim. nr 4, Lis
Natalia Gim. nr 4, Juskowiak Jago-
da Gim. nr 5 , Ceg³a Ma³gorzata Gim.
nr 5. W konkursie rodzinny trium-
fowali: Kalupowie SP nr 8 , Gniaz-
dowscy SP nr 8, Bernacikowie Gim.
nr 2, Juskowiakowie Gim. nr 5.

Wyniki konkursu ekologicznego
(zbiórka baterii): Bernacik Krzysztof
Gim. nr 2, Kalupa Laura SP nr 8, Jê-
drkowiak Anna SP nr 8.
Zdobywcy wyró¿nionych miejsc
konkursowych otrzymali nagrody
rzeczowe: sprzêt turystyczny oraz

albumy, przewodniki i mapy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pami¹tkowe plakietki rajdowe.
Rajd zaliczany jest do klasyfika-
cji kó³/klubów turystycznych
uczestnicz¹cych we wspó³za-
wodnictwie organizowanym co-
rocznie przez Oddzia³ PTTK Kro-
toszyn. Na mecie rajdu og³oszo-
no wyniki wspó³zawodnictwa za
rok szkolny 2007/2008. W kate-
gorii szkó³ podstawowych I miej-
sce zdoby³o SKKT przy SP nr 4,
opiekun Ryszard Chojnicki ,
miejsce II - SKKT przy SP nr 8,
opiekun Magdalena Kalupa.  W
kategorii gimnazjów: miejsce I -
SKKT przy Gim. w Zdunach,
opiekun Zofia Wiatrak, miejsce II
SKKT przy Gim. nr 5, opiekun
Jan Grz¹ka, miejsce III - SKKT
przy Gim. nr 4, opiekun Rado-
s³aw Szymanowski.

Organizatorami rajdu byli: Od-
dzia³ PTTTK w Krotoszynie , Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie, Re-
gionalne Centrum Edukacji Eko-
logicznej.                          (chma)

Rajd  pieczonej pyry
4 paŸdziernika

odby³ siê XVII
Rajd Rodzinny
„Pieczenie Ziem-
niaka”.

Uczestnicy rajdu tu¿ przed wymarszem
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Jej organizatorami byli: Ko-
misja Turystyki Kolarskiej, Za-
rząd Oddziału PTTK w Kroto-
szynie oraz Urząd Miejski w
Krotoszynie przy współpracy
ze Związkiem Gmin Zlewni
Górnej Baryczy.

Wczesnym rankiem przy
nowej krotoszyńskiej fontannie
zebrała się grupa 28 kolarzy z
Poznania, Kalisza, Jarocina,
Pleszewa i Krotoszyna. Zebra-
nych powitał komandor setki i
jej twórca Antoni Azgier. Po
odprawie technicznej i omó-
wieniu trasy rowerzyści wyru-
szyli wraz z samochodem Stra-
ży Miejskiej asekurującej jadą-
cych.

Trasa setki wiodła przez
Ujazd, Ostrowąsy, Gądkowice,
Potasznię, Młodzianów, Wielgie
Milickie, Wróbliniec, Sulmie-
rzyce, Chwaliszew, Biadki,
Świnków, Orpiszew, Roszki,
Koźminiec do Dobrzycy. Powrót
- przez Rozdrażew lub Macie-
jew do Krotoszyna.

Ponieważ nie wszyscy
utrzymywali narzucone tempo
jazdy, do Chwaliszewa, czyli
punktu żywieniowego umiesz-
czonego w Zespole Szkół, set-
ka dotarła z półgodzinnym

I  setka w drodze
27 wrzeœnia od-

by³a siê I Kroto-
szyñska Setka Ro-
werowa.

opóźnieniem. W czasie posiłku
odbył się konkurs krajoznaw-
czy przygotowany przez
ZGZGB, a wszyscy uczestnicy
otrzymali plakietki i znaczki
rajdowe.

Po odpoczynku uczestnicy
ruszyli do Biadek i dalej wg wy-
znaczonej trasy. Nieco kłopotu
sprawiło im pokonanie drogi za
Roszkami, na terenie komplek-
su leśnego. Zdaniem niżej pod-
pisanego ta „droga przez
mękę” przypominająca szwaj-
carski ser przyniosła wstyd
połowie Wielkopolski.

W Dobrzycy uczestnicy set-
ki dzięki uprzejmości probosz-
cza sporo się dowiedzieli o cie-
kawej historii kościoła pw. św.
Tekli. W miejscowym parku
czekała na strudzonych po-
żywna grochówka. Kto chciał,
mógł obejrzeć pałac Augusty-

na Gorzeńskiego i wystawę fo-
togramów. Potem Magdalena
Minta, szefowa ZGZGB, wrę-
czała nagrody za konkurs kra-
joznawczy.

Ok godz. 15.00 po pożegna-
niu rowerzyści ruszyli w kie-
runku swoich miejscowości.
Ponieważ „nawet koń do domu
biegnie szybciej”, na kroto-
szyńskim Rynku kolarze za-
trzymali się już po godzinie.
Była pierwsza, ale bardzo uda-
na impreza setkowa. Mam na-
dzieję że na stałe zagości w
naszym kalendarzu imprez tu-
rystycznych. Tą drogą składam
podziękowanie burmistrzowi
Julianowi Joksiowi za pomoc
finansową i Magdalenie Mincie
za owocną współpracę.

Komandor
Krotoszyńskiej Setki

Antoni Azgier
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Pogoda sprzyja³a rajdowcom

Przybyli do Krotoszyna, by
uczestniczyć we wręczeniu
wyróżnień dwóm spośród nich.
Tytuł „Honorowy obywatel
Krotoszyna” otrzymał wielolet-
ni dyrektor medyczny szpitala
św. Augustyna w Düren, doktor
Wolfgang Spithaler. Natomiast
dyrektor naczelny szpitala, pan
Gabor Szük, został wyróżniony
tytułem „Zasłużony dla Kroto-
szyna”. Doktor Spithaler od
roku 1989 przeprowadził w Kro-
toszynie ponad 160 operacji
wszczepienia endoprotez stawu
biodrowego i kolanowego, wie-
lu krotoszyńskich pacjentów

Honorowi
i zas³u¿eni

18 paŸdziernika w sali krotoszyñskiego
Ratusza odby³a siê uroczysta sesja Rady
Miejskiej, w której udzia³ wziê³a grupa go-
œci z niemieckiego miasta Düren.

było bezpłatnie operowanych w
Düren, a nasi lekarze i pielę-
gniarki przechodzą tam od lat
szkolenia. Zasługi obydwu pa-
nów podkreślił w swoim wystą-
pieniu zarówno burmistrz Ju-
lian Jokś, jak i Paweł Jakubek,
dyrektor krotoszyńskiej pla-
cówki. W skierowanych do
obecnych słowach podziękowa-
nia nagrodzeni podkreślali
wagę trwającej już niemal dwa-
dzieścia lat przyjaźni oraz
stwierdzili, że wyróżnienia
traktują jako dowód uznania
dla pracy całego personelu
szpitala św. Augustyna.

(jack)

Burmistrz Julian Jokœ wrêcza dyplomy gratulacyjne
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Nowe chodniki
W ostatnich dniach

oddano do użytku
chodniki wykonane we
współpracy z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad.
Dotyczy to ulic: Koby-
lińskiej (odcinek od
Dworcowej do Osadni-
czej) oraz Koźmińskiej
(od Ofiar Katynia w
stronę przejazdu kole-
jowego).  GDDKiA
przekazała kostkę bru-
kową, natomiast Urząd
Miejski zapłacił wyko-
nawcy - w tym przypad-
ku była to firma Bru-
karstwo i Handel z
Koźmina Wlkp. Położe-
nie chodników kosztowało gminę  45.970 zł. Podobne koszty po-
niosła na zakup kostki GDDKiA.                                               (eliz)
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W auli szkolnej z prelekcjami
wystąpili  lekarze: prof. dr hab.
Sylwia Grodecka-Gazdecka, To-
masz Wojno oraz Sławomir Fedo-
rowicz. Gośćmi spotkania byli tak-
że starosta Leszek Kulka oraz
Franciszek Marszałek, zastępca
burmistrza Krotoszyna.

Po prelekcjach uczestnicy kon-
ferencji obejrzeli pokaz badania
piersi na fantomie, przygotowany
przez Centrum Profilaktyki i Pro-
mocji Zdrowia. Zasady badania
objaśniały kierowniczka Centrum
Krystyna Olejniczak i Jadwiga
Wrońska. Zainteresowane panie z
grupy ryzyka otrzymały talony na
bezpłatne USG piersi, ufundowa-
ne przez Starostwo Krotoszyń-
skie.                                          (eliz)

Profilaktyka dla kobiet
11 paŸdziernika cz³onkinie Krotoszyñskiego Klubu Amazonek oraz

podobnych klubów z Wielkopolski wziê³y udzia³ w promuj¹cym dzia-
³ania profilaktyczne Marszu po Zdrowie. Oko³o 200 pañ wspólnie z
sympatykami tego ruchu przemaszerowa³o z krotoszyñskiego Rynku
do gmachu I LO im. Hugona Ko³³¹taja.
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W licealnej auli spotkali siê zainteresowani wyk³adami profilaktycznymi
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Organizatorzy dla osoby, która pobi-
je dotychczasowy rekord trasy (2:15:00),
wyznaczyli dodatkową nagrodę - samo-
chód osobowy Chevrolet Aveo-Plus. Zwy-
cięzcą został Mathew Kosgei, który z wy-
nikiem 2:13:45 ustanowił nowy rekord tra-
sy oraz zgarnął 10 tys. zł i samochód. W
grupie kobiet zwyciężyła Arleta Meloch. Po
raz pierwszy w maratonie pobiegł mistrz
olimpijski w chodzie sportowym Robert
Korzeniowski, który ukończył bieg na 46
miejscu, zajmując 10 lokatę w swej kate-
gorii wiekowej.                                     (knap)

22 września to Europejski
Dzień bez Samochodu. Pamię-
ta o nim burmistrz Julian Jokś. 
Na urzędowy parking, jak co
roku zresztą, przyjeżdża tego
dnia swoim dwukołowcem.
Dzień bez Samochodu, w Pol-
sce obchodzony jest od 2002
roku, jest kampanią skiero-
waną przeciwko nadmiernemu
ruchowi samochodowemu w
miastach, a co za tym idzie,
przeciwko: zanieczyszczeniu
powietrza, stresowi, wysokie-
mu poziomowi hałasu, wypad-
kom, zajmowaniu coraz więk-
szej przestrzeni przez samo-
chody.

Celem kampanii jest kształ-
towanie proekologicznych
wzorców zachowań oraz popu-

Biegli z Korzeniowskim
W weekend 11-12 paŸdziernika polscy biegacze ¿yli 9 Maratonem

Poznañskim. W niedzielê o godz. 10.00 blisko 3 tysi¹ce zawodników
wystartowa³o do maratonu. Start biegaczy poprzedzi³ start ponad 300
rolkarzy i wózkarzy.

Trasa
na Kasprowy

Jan Knapik - uczestnik biegu
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Tatrzañski bieg pod górê w deszczu i w
œniegu z udzia³em zawodników KS Krotosz.

Na dwóch kó³kach

laryzacja transportu miejskie-
go przyjaznego środowisku.
                                            (mm)
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Fatalne warunki atmosferyczne - deszcz ze śniegiem i śnieg,
nie zniechęciły blisko 190 biegaczy, którzy 4 października wy-
startowali z ronda Jana Pawła II w Zakopanem w pierwszy „Ta-
trzański bieg pod górę”. W czasie ustalonym przez organizatora,
1,5 godziny, bieg ukończyło 126 osób. Z kobiet najszybciej trasę o
długości około 9 km pokonała Martina Merkova (1.02,09,8) ze Sło-
wacji, z mężczyzn - Daniel Wosik (czas 53,32,2).  W zimowej scene-
rii – na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosiła
pół metra - pobiegli także zawodnicy z KS Krotosz.             (knap)

W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klasy IV Szkoły Pod-
stawowej nr 4, którzy mieli oka-
zję wysłuchać pogadanki na te-
mat grzybów w wykonaniu
przedstawicieli  Nadleśnictwa
Krotoszyn.

Zastępca nadleśniczego Sta-
nisław Zaradny oraz strażnicy

Grzybobranie
23 wrzeœnia Nadleœnictwo Krotoszyn oraz Krotoszyñska Biblioteka

Publiczna zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu „Cztery pory roku
z przyrod¹” pod has³em „Jesienne grzybobranie”.

leśni Paweł Kaźmierczak i Wło-
dzimierz Kolanowski udali się
wraz z dziećmi na poszukiwanie
grzybów. W trakcie zbierania
grzybów i przechadzki po lesie
dzieci usłyszały wiele ciekawo-
stek na temat fauny i flory leśnej,
a także miały okazję podziwiać
uroki lasu jesienią. Dzieciom

udało się zebrać wiele grzybów.
Następnie miały okazję wysłu-
chać wierszy o grzybach w wy-
konaniu leśników oraz wziąć
udział w zabawach, konkursach
i quizach na temat grzybów i
lasu, przygotowanych przez
Krotoszyńską Bibliotekę Pu-
bliczna.              Marlena Nabzdyk
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Grzybobranie udane, grzybiarze zadowoleni
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Patronat merytoryczny nad
konkursem sprawują: Minister-
stwo Infrastruktury, Minister-
stwo Sportu i Turystyki, Mini-
sterstwo Zdrowia, Generalny
Konserwator Zabytków, Głów-
ny Inspektor Nadzoru Budow-
lanego.

Wykonawcy, inwestorzy i
biura projektowe zgłosili do
oceny  ponad 600 zmodernizo-
wanych obiektów, w finale zna-
lazło się 115 z nich. Komisja
konkursowa przyznała w czter-
nastu kategoriach po jednym
tytule „Modernizacja Roku
2007” i po jednym wyróżnieniu.
Ponadto przyznano kilka na-
gród specjalnych, dla zaakcen-
towania oryginalności pomysłu
czy też precyzji wykonania.

Firma z tytu³em
Ju¿ po raz drugi krotoszyñska firma Gembiak-Mikstacki Sp.j. wziê-

³a udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku”.

Uroczyste wręczenie nagród,
dyplomów i wyróżnień odbyło
się  28 sierpnia w Zamku Kró-
lewskim w Warszawie.  Spółka
Wiesława Gembiaka i Pawła
Mikstackiego otrzymała nomi-
nację do tytułu „Modernizacja
Roku 2008” za przebudowę pły-
ty rynku w Twardogórze oraz -
jako jedyny wykonawca - Na-
grodę Ministerstwa Infrastruk-
tury. Statuetkę wręczył Roman
Olgierd Dziekoński, wicemini-
ster infrastruktury.

W ubiegłym roku  firma
otrzymała nagrodę kapituły
konkursu za modernizację ple-
szewskiego rynku.

Budowa rynku w Twardo-
górze była dosyć ciekawą reali-
zacją - mówi Wiesław Gembiak.

- Rynek miał wyglą-
dać jak na zdjęciu z
1936 roku, tak został
przygotowany pro-
jekt, reszta należała
do nas i chyba się
udało. Twardogórski
rynek przeszedł kom-
pleksową metamorfo-
zę od robót wodno-
kanal izacyjnych,
przez wyłożenie
kostką granitową,
osadzenie ławek i ele-
mentów ozdobnych,
po montaż oświetle-
nia. Elementy małej
architektury - kilka-
dziesiąt kul zamoco-
wanych na rynku, w
tym jedna o średnicy
170 cm,  zostały spro-

wadzone z Chin.

Minęło kilkanaście lat od
momentu, kiedy firma zaczyna-
ła wykonywanie prac brukar-
skich i budowy dróg. Obecnie
spółka wygrywa przetargi i pro-
wadzi prace na terenie dwóch
województw. - W pewnym sen-
sie jesteśmy potentatami  na
rynku budownictwa drogowe-
go - mówi Wiesław Gembiak. -
Modernizacja sprzętu, odnawia-
nie parku maszynowego  i pod-
noszenie kwalifikacji pracowni-
ków przynoszą efekty. Spółka za-
trudnia 160 osób. Pan Wiesław
podkreśla, że sukcesy firmy są
sukcesami pracowników, bo to
przede wszystkim oni tworzą fir-
mę.

Monika Menzfeld-Czubak

Inwestycja objęła budowę jezdni z nawierzchnią bitumiczną
o łącznej długości 383 m i szerokości 6 m oraz budowę chodnika
wraz z wjazdami do posesji i wpustami deszczowymi. Roboty
trwały od początków maja do końca września, ich realizacja kosz-
towała samorząd gminny 645 tys. złotych. Wykonawcą zadania
była krotoszyńska firma Gembiak-Mikstacki.                          (eliz)

Nowe ulice
7 paŸdziernika oddane zosta³y w Krotoszy-

nie do u¿ytku nowo zbudowane ulice: Bata-
lionów Ch³opskich oraz fragment Armii Kra-
jowej.

Fontanna nie potrzebuje specjalnych zamocowań, postumentów
itp. Zakotwiczona za pomocą czterech odciągów bez problemu utrzy-
muje się na powierzchni wody.  Może tworzyć pionowy gejzer wyrzu-
cający wodę na wysokość 28 m lub mgłę wodną w postaci dyszy kieli-
cha o średnicy 10 m albo osiem łuków wodnych o długości 15 m.

Obrazy wodne pracują naprzemiennie w ustalonej programowo
kolejności, mogą też łączyć się razem. Ciekawostką jest, że w nocy
wyrzucany strumień wody podświetlany jest silnym białym bądź ko-
lorowym światłem. Fontanna wpływa też na poprawę stanu wody w
zbiorniku, powodując jej napowietrzenie.

Być może taka właśnie fontanna stanie się ozdobą parkowego
stawu po jego oczyszczeniu i odmuleniu, co planowane jest w przy-
szłym roku. Jej ewentualny zakup (koszt do kilkunastu tysięcy zło-
tych) uzależniony będzie od wysokości środków, które uda się zabez-
pieczyć na prace  przy parkowych  stawach.                                 (mm)

Wa¿nym elementem firmy jest nowoczesna wytwórnia mas bitumicznych

Pawe³ Mikstacki i Wies³aw Gembiak  tu¿ po odebraniu statuetki z r¹k Olgierda Dziekoñskiego, wiceministra infrastruktury
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Fontanna w parku?
6 paŸdziernika na drugim z parkowych

stawów (od ul. Zamkowej) koniñska firma
LPI Serwis prezentowa³a „p³ywaj¹c¹ fontan-
nê”.
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Cebulki posadzono na
znak solidarności z założe-
niami akcji charytatywnej
Pola Nadziei. Wyhodowane z
cebul kwiaty wesprą ponow-
nie na wiosnę uliczną kwestę
na rzecz Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego i jego pa-
cjentów.

W zeszłym roku wolonta-
riusze zebrali 6 tys. zł, które
Centrum przekazało Zakła-
dowi Opiekuńczo-Lecznicze-
mu w Krotoszynie na zakup

Pionizator i cebulki
965 kwiatowych cebulek zakopali w ziemi we wrzeœniu, w jednym

z przydomowych ogródków w naszym mieœcie,  wolontariusze oraz
przedstawiciele krotoszyñskiego samorz¹du.

pionizatora dla chorych. Kro-
toszyński SPZOZ dołożył do
tej kwoty 4 tys. zł, dzięki cze-
mu Zakład mógł zakupić wy-
sokiej klasy pionizator wraz
z chodzikiem.

9 września br. Barbara
Krzyżańska, kierowniczka Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego,
i Paweł Jakubek, dyrektor
SPZOZ-u, zaprosili krotoszyń-
skich dziennikarzy na pokaz
rehabilitacji prowadzonej przy
pomocy pionizatora i chodzika.

Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Krotoszyna og³asza przetarg ust-
ny nieograniczony na wydzier¿awienie nie-
ruchomoœci po³o¿onej w Romanowie...

... gmina Krotoszyn, oznaczonej numerem działki 93/1 (ar-
kusz mapy 1) o powierzchni 0,3 ha, księga wieczysta KW
21413, stanowiącej własność Miasta i Gminy Krotoszyna, z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
(np. plac składowy)

Cena wywoławcza za wydzierżawienie nieruchomości wyno-
si 100 zł miesięcznie + podatek VAT w wysokości 22%, walo-
ryzowana raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen to-
warów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Termin wnoszenia dzierżawy do 10 każdego miesiąca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wa-
dium w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Kroto-
szynie (pokój nr 26) lub na konto Urzędu Miejskiego w Kroto-
szynie 28 10 90 1157 0000 0000 1501 5572 do 21 listopada 2008
roku oraz złożenie Oświadczenia przystępującego do prze-
targu.

Z lokalizacją nieruchomości można zapoznać się 20 listopa-
da 2008 r. w godz. od 12.00 do 12.30 po wcześniejszym zgło-
szeniu telefonicznym pod numerem 062 7227475.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał,
zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżaw-
nego. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się 24 listopada 2008 roku o godz. 10.00 w
Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7 pokój nr 3.
Umowa dzierżawy z osobą, która wygra, zostanie zawarta
na 5 lat.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony  Rzecz-
pospolitej Polskiej Urząd Miejski w Krotoszynie w okresie od 6
do 17 października prowadził rejestrację przedpoborowych. Re-
jestracja miała na celu spisanie danych osobowych mężczyzn,
którzy w tym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia. Podczas
rejestracji spisywano mężczyzn urodzonych w 1990 r.         (wso)

Przedpobór
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W roli pacjenta wystąpiła jed-
na z pracownic Zakładu.

13 września w ogrodzie
przygotowanym wcześniej na
sadzenie kwiatowych cebul z
wolontariuszami spotkali się
starosta Leszek Kulka i wice-
burmistrz Franciszek Marsza-
łek. Cebulki sadzili także go-
ście Starostwa. Na uroczy-
stość zaproszono również ka-
pelana ZOL-u ks. Leszka Woj-
tasika oraz kierownictwo
ZOL-u.                                (eliz)

Cebulki sadzono z wielkim zaanga¿owaniem

Na pokaz dzia³ania pionizatora gospodarskim okiem rzuca kierowniczka ZOL-u  Barbara Krzy¿añska (od prawej)
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Pani Franciszka przy-
szła na świat sto lat temu, 4
sierpnia, w Jankowie Zale-
śnym. Była dziewiątym,
przedostatnim dzieckiem
Katarzyny i Antoniego
Ziemniaków, a zarazem jed-
nym z siedmiorga, które do-
żyły wieku dojrzałego. Tro-
je pierwszych potomków
zmarło wcześnie z powodu
chorób. Pozostali, prze-
brnąwszy trudny okres dzie-
ciństwa, cieszyli się długo
dobrym zdrowiem, w więk-
szości aż do późnej starości.
Jedna z sióstr stuletniej or-
piszewianki dożyła 97 lat.
Brat Stanisław, ten, który
był kowalem, zdążył uczcić
swoje 93. urodziny, nato-
miast Ludwik, rolnik, miał
na ostatnim torcie urodzino-
wym 97 świeczek.

W wolnej Polsce Frania
Ziemniakówna poszła do
szkoły powszechnej. Ukończyła
ją, mając skończone 14 lat. Do
dziś pamięta, że program szko-
ły siedmioklasowej przerobiła w
pięć lat. - Pierwsze półrocze to
była pierwsza klasa, drugie - kla-
sa druga - wyjaśnia. Prawdopo-
dobnie przyspieszone tempo na-
rzucono uczniom z powodu
opóźnionego pójścia do szkoły i
próby nadrobienia straconego
czasu.

Dzieciństwo i młodość ko-
jarzą się pani Franciszce z pracą
w domu. Rodzice posiadali nie-
dużą, niespełna sześciohekta-
rową gospodarkę. Przez wiele
lat nie mieli własnych koni, po-
życzali je we wsi lub obrabiali
pole przy pomocy krów. Kiedy
Antoni Ziemniak zaprzęgał by-
dło, zazwyczaj obowiązkiem
Franki było poganianie zwierząt
na roli. - Tata kupił mi kalosze,
żebym nie przemarzała od mo-
krej ziemi - wspomina stulatka.
Gumowce były trochę za duże i
za szerokie, przy chodzeniu po
grząskich skibach i twardych
grudach opadały i obcierały do
krwi chude dziewczęce łydki. -
Miałam takie obolałe nogi - do-
daje z żalem.

Gospodarka nie zapewniała
wyżywienia licznej rodzinie,
wszyscy szukali więc dodatko-
wych źródeł zarobku. Antoni
Ziemniak był kościelnym w jan-
kowskiej parafii, najstarsza
Ziemniakówna posługiwała we
dworze. Dzieciaki dużo praco-
wały w domu, posyłano je także
do pracy u majętniejszych go-
spodarzy.

Za Antoniego Libchena z Or-
piszewa, też pochodzącego z ro-
dziny chłopskiej, pani Francisz-
ka wyszła w październiku 1934
roku. - Rodzice nie chcieli mnie
z domu puścić do męża, bo by-
łam przeznaczona do przejęcia
gospodarki - wyjaśnia. Ostatecz-
nie rodzinną schedę objęła naj-
młodsza Ziemniakówna. Nato-
miast starsi państwo Libcheno-
wie wkrótce po ślubie syna z
Franią podjęli decyzję o przepi-
saniu swojego dorobku na mło-
dych. - Moja teściowa nie była
łatwą w obejściu osobą, ale po-
lubiła mnie - kontynuuje swoją
opowieść starsza pani.

Franciszka i Antoni mieli
czworo dzieci. Stanisław urodził
się w roku 1935, Janina w 1937.
Dziesięć lat później na świat

przyszła Maria, rok po niej - Ce-
cylia. Pierworodny syn pracował
na kolei, Janka skończyła szkołą
handlową, Cecylia wyuczyła się
krawiectwa, a Maria, która prze-
jęła po rodzicach gospodarkę i
do dziś opiekuje się matką, zo-
stała rolniczką.

Prawdziwym sprawdzianem
trwałości więzów rodzinnych i
układów dobrosąsiedzkich i jed-
nocześnie trudnym okresem,

ciągle powracającym do
Franciszki Libchen w
dramatycznych wspo-
mnieniem, była II wojna
światowa i związane z nią
represje okupantów.
Niemcy regularnie prze-
szukiwali wsie, spraw-
dzając, czy gospodarze
nie ukrywają żywności.
Rekwirowali zwierzynę,
pierzyny i rozmaity doby-
tek domowy, niczego nie
dało się ukryć. Antoni
Libchen schował kiedyś u
krewnego w stodole dwa
cetnary zboża. Niestety,
podczas systematyczne-
go przeczesywania wsi,
Niemcy trafili na worki z
ziarnem i postawili Lib-
chena przed sądem. - Za-
sądzili mu na cztery lata
straflager* - przypomina
ze łzami w oczach stulat-
ka. - To było jak wyrok
śmierci.

Sąd wziął jednak pod uwagę,
że Antoni ma gospodarkę i ro-
dzinę, i zezwolił na powrót do
domu po rozprawie, aby dokoń-
czył roboty polowe. Po zasie-
wach miał zgłosić się do odby-
cia kary. Antoni pole obsiał, a
potem uciekł do Baszyn, gdzie
ukrył się u Dziuby, znajomego
rolnika. Okoliczni mieszkańcy
zaczęli po pewnym czasie ze
strachem szemrać, że Dziuba
kogoś ukrywa. Libchen w nocy
przeniósł się do siostry, która
mieszkała w Orpiszewie.

W siostrzanym domu przeby-
wał tak długo, dopóki Niemcy nie
pozbawili krewniaczki całego
dobytku, osadzając w chacie
swoich ziomków. Wtedy pota-
jemnie wrócił do domu.
Okupant przejmował stopniowo
ładniejsze domy, wprowadzając
do nich niemieckie rodziny. Kry-
ta strzechą chałupa Libchenów
na szczęście nie znalazła uzna-
nia w oczach germańskich osad-
ników. Mieściła zaledwie jedną
izbę, kuchnię i komorę. Z powo-
du okupacyjnych przesiedleń do-
kwaterowano właścicielom tego
niedużego domku inną rodzinę
we wsi, wysiedloną z sąsiednie-
go gospodarstwa.

Stuletnia mieszkanka Orpiszewa
Franciszka Libchen od siedemdziesiêciu

czterech lat jest mieszkank¹ Orpiszewa.
Czwartego sierpnia br. œwiêtowa³a setne
urodziny. Sêdziwa orpiszewianka doczeka³a
siê siedmiorga wnuków, szesnaœciorga pra-
wnuków i dwojga praprawnuków. Opiekuj¹
siê ni¹ troskliwie córka Maria Sêk i wnucz-
ka Justyna Janicka.

- Ciasno się mieszkało, było, ale
dobrzy byli z nich ludzie - oce-
nia pani Franciszka. - Pomagali
ukrywać męża. Jak tylko zauwa-
żyli przez okno, że Niemcy nad-
chodzą, ostrzegali. A za ukrywa-
nie groziła każdemu śmierć.

W czasie kontroli Antoni prze-
bywał zazwyczaj w głębokim i
wąskim wykopie pod szafą w ko-
morze. Któregoś wieczoru nie zdą-
żył się tam schować, zdołał tylko
wskoczyć w małą piwniczkę pod
podłogą w pokoju, przeznaczoną
do przechowywania ziemniaków.
Wszyscy obecni w domu przeżyli
chwile grozy, kiedy Niemcy pod-
nieśli klapę i zajrzeli w dół. Na
szczęście nie mieli latarki. Jeden
błysk światła pozwoliłby im do-
strzec wystającą spod rozsypa-
nych kartofli nogę zbiega, który w
pośpiechu nie zdążył się dobrze
przykryć bulwami.

4 sierpnia burmistrz Julian Jokś wraz naczelnikiem
Wydziału Spraw Społecznych Włodzimierzem Spruchem
złożył życzenia urodzinowe Franciszce Libchen z Orpi-
szewa.

Pani Franciszka skończyła tego dnia 100 lat. Podczas
spotkania z przedstawicielami władz miejskich towarzy-
szyły jej córka, wnuczka i dwie prawnuczki.                     (eliz)

Stulatka z Orpiszewa

Przeżycia okupacyjne i lata
spędzone wspólnie z mężem to dla
pani Franciszki do dziś jedno z
najbardziej żywych wspomnień.
Antoni doczekał końca wojny.
Zmarł wiele lat później, mając za
sobą już 80 urodziny. - Jakiego ja
dobrego męża miałam, jakiego do-
brego... - powtarza z żalem stulat-
ka. - Do dziś ludzie pamiętają go.

Orpiszewianka narzeka czę-
sto na słabe nogi, podczas chodze-
nia wspiera się na lasce. O swo-
im życiu opowiada powoli, ale w
sposób barwny, pamięć jej dopi-
suje. Zawodzą oczy, dlatego nie
interesuje ją już oglądanie pro-
gramów telewizyjnych. Sypia
dużo, na starość odpoczywa po
trudach długiego i pracowitego
życia.

Izabela Bartoś

*straflager - obóz karny.
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Stulatka chodzi bardzo wolno, ale samodzielnie

Rodzina troskliwie opiekuje siê pani¹ Franciszk¹. Na zdjêciu wraz z jubilatk¹
wnuczka i prawnuczki



10

9,10,11/2008 (56,57,58)                                  www.is.krotoszyn.pl

Karol Okrasa to szef
kuchni hotelu Bristol w War-
szawie i równocześnie postać
dobrze znana z telewizyjne-
go programu kulinarnego.
Tym razem produkował ku-
charskie delicje na scenie w
centrum Krotoszyna. Popisy
kuchmistrza wsparły okolicz-
ne koła gospodyń, które w
ustawionych przez organiza-
tora kramach serwowały pu-
bliczności specjały kuchni
wielkopolskiej w autorskim
wykonaniu i po dumpingo-
wych cenach. :) Pycha!

Ażeby zachęcić wszyst-
kich krotoszynian, a najbar-
dziej panów, do częstszego
bywania we własnych kuch-
niach i uczestniczenia w co-
dziennym pichceniu, organi-
zatorzy imprezy zorganizo-
wali widowiskowy konkurs
na szybkie obieranie ziem-
niaków. Do udziału w nim za-
prosili pierwsze głowy lokal-

Krotoszyn z Okras¹
13 wrzeœnia Rynek w Krotoszynie goœci³ setki smakoszy i dziesi¹tki kucharzy. Prym wœród nich wiód³ Karol Okrasa.

Po raz pierwszy na
oczach publiczności z sym-
bolicznej sylwetki ludzkiej,
umocowanej w kanciastej
niecce z czterema postacia-
mi na brzegach, popłynęły
strugi wody. Nowoczesna -
zarówno w formie, jak i w
konstrukcji  technicznej -
fontanna najlepiej prezen-
tuje się po zmierzchu. Wie-
czór wydobywa z wprawio-
nej w ruch wody i zamonto-

Na początku października w Krotoszyńskiej Bibliote-
ce Publicznej zakończył się remont wypożyczalni i czytel-
ni dla dzieci i młodzieży na I piętrze.

W obu salach wymieniono starą  instalację elektryczną
na nową, zamontowano nowe lampy, odmalowano ściany.
W budynku zlikwidowano również kotłownię, a ogrzewa-
nie biblioteki przejął Zakład Energetyki Cieplnej w Kro-
toszynie.

Remont sfinansowano ze środków bieżących bibliote-
ki, kosztował 19 tys. zł.                                                    (mm)

nego konkursu były nagrody
- wszyscy uczestnicy zaopa-
trzeni zostali w zestaw tra-
dycyjnych drewnianych przy-
borów kuchennych.

Do atrakcji artystycznych
imprezy należały trzy go-
dzinne koncerty zespołu Bie-

siada z Zamościa, każdy w
innej aranżacji: sarmackiej,
rosyjskiej, góralskiej. Fanów
starych przebojów ucieszył
występ Haliny Kunickiej.
Organizatorami imprezy byli:
Krotoszyński Ośrodek Kultu-
ry, Urząd Miejski i Starostwo
Powiatowe.                              (eliz)

*György Galácz – bur-
mistrz Balatonmariafűrdo.
Laszlo Toth – burmistrz
Látrany, przedstawiciel
Związku Gmin Południowego
Balatonu. Fritz Brechtel –
starosta powiatu Germershe-
im. 

nej sceny samorządowej, czy-
li burmistrza Juliana Joksia
i starostę Leszka Kulkę. W

roli obieraczy wystąpili tak-
że goszczący w mieście na
zaproszenie Starostwa Po-

wiatowego: Fritz Brechtel,
Laszlo Toth i Gyoergy Ga-
lacz*. Zwieńczeniem zabaw-

Karol Okrasa i Wojciech Szuniewicz, dyr. KOK, zapowiadaj¹ uruchomienie
fontanny

Remont
w bibliotece

Fontanna rynkowa
3 wrzeœnia podczas imprezy Krotoszyn z Okras¹ burmistrz Julian

Jokœ zaprosi³ zgromadzonych na Rynku mieszkañców na otwarcie
nowej fontanny.

wanych lamp ciekawe efek-
ty świetlne, dlatego ławecz-
ki wokół fontanny stały się
ulubionym celem popołu-
dniowych spacerów kroto-
szynian.

Autorem koncepcji fon-
tanny i wykonawcą rzeźby
jest Igar Zasimovich, biało-
ruski rzeźbiarz. Na zlecenie
gminy fontannę zbudowała
firma Krodomex.           (eliz)
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Noc¹ fontanna nabiera magicznego
czaru...

Nie co dzieñ zdarza siê krotoszynianom obserwowaæ lokalnych tuzów przy wykonywaniu prostych prac domowych :-)
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Pracownica Danuta Sobczak wyciera pó³ki przed u³o¿eniem ksi¹¿ek



11

www.is.krotoszyn.pl                                  9,10,11/2008 (56,57,58)

Impreza była przeznaczona
dla najmłodszych uczniów.
Głównym celem czytelniczego
spotkania było rozwijanie i
utrwalanie książkowych zain-
teresowań dzieci. Przy okazji
popularyzowano wartościową
literaturę i kształcono u dzieci
umiejętności słuchania tekstu
czytanego.

Dla uatrakcyjnienia spotka-
nia zaprosiliśmy specjalnego
gościa – pracownika Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-
nej w Krotoszynie Roberta Rut-
kowskiego, który wystąpił w
roli osoby czytającej baśń
„Kopciuszek”. W tym dniu
odbył się także konkurs ze zna-
jomości treści przeczytanej
baśni. Uczniowie za prawi-

W Chwaliszewie œwiêto
9 paŸdziernika w Zespole Szkó³ w Chwaliszewie w ramach Miêdzy-

narodowego Œwiêta Bibliotek Szkolnych, które trwa w tym roku
szkolnym przez ca³y paŸdziernik, szkolna biblioteka zorganizowa³a
Dzieñ G³oœnego Czytania – spotkanie z baœni¹.

dłową odpowiedź otrzymali
słodki upominek.

W ramach święta bibliotek
szkolnych chwaliszewska bi-
blioteka zaplanowała kilka im-
prez. Są to: konkurs na prace
plastyczne z plasteliny, „Mój
ulubiony bohater książkowy”
(uczniowie klas 0-III), konkurs
na zakładkę do książki
(uczniowie klas IV-VI), konkurs
plastyczny na logo biblioteki
szkolnej (uczniowie gimna-
zjum), konkurs literacki –
fraszka o bibliotece i czytelnic-
twie (uczniowie gimnazjum),
akcję „Podaruj książkę biblio-
tece” (uczniowie i nauczycie-
le), kiermasz taniej książki z
Tuliszkowa, wystawę prac kon-
kursowych.               Ilona Jamry

Projekt przewiduje cykl
działań upamiętniających 90.
rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919
roku. Zostały one dofinanso-
wane kwotą 8000 zł przez
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

W ramach przedsięwzię-
cia Muzeum zorganizowało
wystawę objazdową poświę-
coną działaniom powstań-
czym na terenie Ziemi Kro-
toszyńskiej. Na ekspozycję
składają się fotografie i do-
kumenty ze zbiorów muzeów
w Krotoszynie, Koźminie
Wlkp. i Kobylinie. Towarzy-
szy jej folder, który zawiera
kalendarium wydarzeń po-
wstańczych 1918-1919 roku
w Krotoszynie i innych miej-
scowościach powiatu w jego
obecnych granicach. Wysta-
wa odwiedziła już gimnazja
w Orpiszewie, Chwaliszewie,
Sulmierzycach i Zdunach.
Podczas dalszej wędrówki

Konkursy i wystawa
Pamiêtajmy o Powstañcach to tytu³ pro-

jektu realizowanego przez Muzeum Regio-
nalne oraz Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie.

obejrzą ją uczniowie wszyst-
kich gimnazjów i szkół śred-
nich na terenie powiatu oraz
uczestnicy sesji naukowej na
zamku w Koźminie Wlkp.
oraz akademii rocznicowej w
Krotoszynie.

Znajomość historii popu-
laryzują i utrwalają trzy kon-
kursy dla uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjal-
nych: wiedzy o Powstaniu
Wielkopolskim, literacki, na
prezentację multimedialną
oraz konkurs dla nauczycie-
li na scenariusz lekcji o Po-
wstaniu Wielkopolskim.
Przygotowanie konkursów
oraz ich przebieg koordynu-
je Gimnazjum nr 4 w Kroto-
szynie. Do udziału w nich
zgłosiło się już kilkudziesię-
ciu uczniów i nauczycieli 16
gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych naszego powiatu.
Rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród nastąpi w grudniu
tego roku.                             (mr)

Ekspozycja skierowana
była szczególnie do przed-
szkolaków, uczniów szkół
podstawowych i gimnazjali-
stów. Dzieci poznają histo-
rię powstawania chleba,
związane z tym staropol-
skie zwyczaje, obrzędy
siewne i żniwne. W sali pre-
zentowane są dawne narzę-

O chlebie w muzeum
„Chleb od ziarenka do bochenka” to wystawa, któr¹ krotoszyñ-

skie Muzeum Regionalne prezentowa³o w jednej ze swoich sal.

dzia rolnicze, ziarna różnych
gatunków zbóż, wieńce dożyn-
kowe a także sprzęt do wyro-
bu mąki i wypieku chleba.

30 września muzeum od-
wiedziły przedszkolaki z kro-
toszyńskiego „Maciusia”,
dzień później na muzealną lek-
cję wpadła grupa uczniów z
wziąchowskiej szkoły podsta-

wowej (powiat Gostyń). Ta
coroczna wystawa cieszy
się zawsze sporym zainte-
resowaniem nie tylko miej-
scowych placówek oświato-
wych. Równie chętnie do
Krotoszyna przyjeżdżają
zorganizowane grupy dzie-
ci i młodzieży spoza nasze-
go powiatu.                            (mm)

Dzieci z wielk¹ uwag¹ s³ucha³y baœni o Kopciuszku
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Laureaci konkursów

Konkurs na prace plastyczne z plasteliny
„Mój ulubiony bohater ksi¹¿kowy”:
I miejsce – Paulina Cepa kl. III
II miejsce – Kacper Krawiec kl. I
III miejsce – Paulina B³aszczyk.

Konkurs na zak³adkê do ksi¹¿ki:
I miejsce – Sandra Koniarek kl. V
II miejsce – Agnieszka Roszczak kl. V
III miejsce – Dominika Miko³ajczyk kl. VI.

Konkurs na logo biblioteki szkolnej:
I miejsce – Ewelina Karbowiak kl. IIIa
II miejsce – Ola Krzy¿anowska kl. Ib
III miejsce – Joanna Jêdrzejak kl. IIa.

Konkurs literacki – fraszka o bibliotece i czytelnictwie:
I miejsce – Karolina Bajodek kl. Ia.
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W spotkaniu udział
wzięli przewodniczący rad
osiedli, sołtysi, wicebur-
mistrz Franciszek Mar-
szałek, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Michał Kurek i
zast.  naczelnika Ewa
Obal. Obecni byli również
przedstawiciele firm po-
siadających zezwolenie
burmistrza Krotoszyna na
odbiór odpadów komunal-
nych od właścicieli nieru-
chomości. Na siedem za-
proszonych zakładów w
spotkaniu uczestniczyli
reprezentanci trzech firm:
Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Sp. z o.o., Kroto-
szyńskiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz firmy
Usługi Komunalne Euge-
niusza Chomy.

W trakcie spotkania
poruszono  problem wrzu-
cania do pojemników na
szkło i plastik innego ro-

Wa¿na dyskusja
9 paŸdzier-

nika w Urzê-
dzie Miejskim
odby³o siê
spotkanie po-
œwiêcone
problemowi
segregacji
odpadów.

Na podstawie ustawy z 27 kwietnia
2001r. o odpadach zabrania się spala-
nia odpadów na powierzchni ziemi poza
specjalnymi obiektami i urządzeniami
technicznymi do termicznego prze-
kształcania odpadów. Ze względu na
szkodliwe dla zdrowia rakotwórcze
dioksyny, które powstają w wysokich
temperaturach, zabrania się spalania
odpadów na terenie nieruchomości za-
równo w piecach, jak i w pojemnikach.

Dioksyny należą do grupy chlorowa-
nych związków aromatycznych. Są bar-
dzo niebezpieczne a kontakt z nimi koń-
czy się chorobą, niekoniecznie nowo-
tworową. Związki te są o tyle groźniej-
sze od znanego wszystkim cyjanku, że
nie działają od razu. Gromadzą się w
organizmie latami, początkowo nie po-
wodując żadnych objawów.

Trudno więc ustalić, kiedy pojawi się
choroba.Na podstawie badań przepro-
wadzonych przez naukowców stwier-
dzono, że z pieców, w których palono
tylko węgiel czy koks, nie wydostawały
się dioksyny, natomiast w piecach, w
których gospodarze spalali domowe od-
pady, poziom wydzielanych dioksyn był
wysoki. Powyższe pokazuje, że spalanie
odpadów w piecach czy na działce po-
woduje poważne zagrożenia dla zdrowia
oraz życia.                                               (red.)

Chroñ
œrodowisko

Burmistrz Julian Jokœ
przypomina wszystkim miesz-
kañcom gminy o zakazie
spalania odpadów.

W spotkaniach udział wzięło 445
uczniów klas pierwszych. Strażnicy miej-
scy: Dorota Ciesiak i  Ryszard Niklewicz
oraz dzielnicowi: Artur Jankowski, Norbert
Jankowski, Grzegorz Czerwonka i Rafał
Matyba wyjaśnili pierwszoklasistom, jak
pieszy powinien bezpiecznie poruszać się
po drogach.

Na zakończenie pogadanki wszystkie
dzieci otrzymały odblaskowe zawieszki do
zamocowania na plecaku oraz plany lek-
cji.                                                            (mm)

Odblaski dla
pierwszoklasistów

9 i 10 wrzeœnia krotoszyñ-
scy stra¿nicy miejscy oraz
dzielnicowi z Komendy Po-
wiatowej Policji w Krotoszy-
nie w ramach akcji „bez-
pieczna droga do szko³y”
odwiedzili pierwszoklasistów
ze szkó³ podstawowych na
terenie miasta i gminy Kro-
toszyn.

dzaju śmieci .  Takich
przypadków PGKiM od-
notowuje coraz więcej.
Poza tym coraz częściej
obok wspomnianych po-
jemników mieszkańcy
pozostawiają rekla-
mówki pełne śmieci z
gospodarstw domo-
wych. Miesięcznie tych
dodatkowych śmieci
zbiera się około 36 ton,
a wywiezienie ich kosz-
tuje PGKiM 6 tys. zł. Z
uwagi na takie podej-
ście mieszkańców do
segregacji w ostatnim
czasie usunięto z kilku
punktów miasta pojem-
niki na szkło i plastik.

Podczas rozmowy
zgłaszano potrzebę
zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych.  Mi-
chał Kurek przypo-

mniał, że taką zbiórkę
przeprowadzono w
ostatnim czasie na osie-
dlu Parcelki.  Zwrócił
uwagę na fakt, że miesz-
kańcy nie ograniczyli
się do wystawienia wy-
łącznie sprzętu rtv, agd
i  starych mebli. Wśród
wystawianych przedmio-
tów znalazły się również
śmieci domowe, co nieste-
ty zdecydowanie podroży-
ło zbiórkę. Powiedział, że
podobne zbiórki będą
jeszcze organizowane, ale
na innych zasadach niż ta
ostatnia.

Sołtysi podnosili pro-
blem z podpisywaniem
umów na wywóz śmieci.
Nadal, zarówno na wsiach
jak i w mieście, są osoby,
które nie mają podpisa-
nych umów z odbiorcami

śmieci. Naczelnik Ku-
rek wyjaśnił, że straż
miejska prowadzi kon-
trole. W chwili obec-
nej, jeżeli ktoś nie oka-
że podpisanej umowy
otrzyma karę, której
wysokość może się-
gnąć nawet  500 zł.

W czasie spotkania
podkreślano, jak waż-
ne jest prowadzenie
edukacji na temat se-
gregacji odpadów w
przedszkolach i szko-
łach. Z myślą o
wszystkich mieszkań-
cach wydano broszurę
poświęconą temu te-
matowi. Książeczka
była rozprowadzona
za pośrednictwem
poczty.
Prawdopodobnie w
najbliższym czasie zo-
stanie wydana kolejna
ulotka informacyjna.

Wiceburmistrz Mar-
szałek prosił sołtysów i
przewodniczących rad
osiedli o poruszenie te-
matu segregacji odpa-
dów podczas spotkań  z
mieszkańcami. Przypo-
minał, również że przy
ul. Ceglarskiej w Kroto-
szynie, na terenie byłe-
go wysypiska, urucho-
miono punkt przeła-
dunku odpadów komu-
nalnych, do którego
bezpłatnie można
przywieźć  śmieci takie
jak: papier, sprzęt rtv i
agd, opakowania plasti-
kowe, opony, szkło.

Monika Menzfeld-Czubak
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Dziś odpady trzeba zbierać,
segregować, sortować i utylizo-
wać. Wysokie opłaty za składo-
wanie śmieci skuteczniej niż
rozmaite zachęty i pochwały
zmuszają samorządy do prowa-
dzenia przemyślanej polityki
śmieciowej.

A my kupujemy coraz szyb-
ciej i chętniej, więc wyrzucamy
coraz więcej kartonów, plasti-
ków, zużytej odzieży, potłuczo-
nych, zepsutych urządzeń i
sprzętów domowych. Przera-
bianie surowców wtórnych i no-
woczesne spalanie to sposoby
na likwidowanie narastających
w postępie geometrycznym
hałd śmieciowych.

Coraz wiêcej œmieci
Wysypisko œmieci wszelakich funkcjonu-

j¹ce przez wiele lat przy ulicy Ceglarskiej
dawno sta³o siê ju¿ tylko wspomnieniem.

Cennik wywozu
œmieci przez PGKM
Krotoszyn miasto
Pojemnik 110-litrowy (kubeł): bez wynoszenia przez
PGKiM - 8,50zł + 7% VAT; z wynoszeniem przez PGKiM -
10,01 zł + 7% VAT.
Pojemnik 770-litrowy: wywóz - 53,52 zł + 7% VAT; użytko-
wanie przez miesiąc - 17,85 zł + 22% VAT.
Pojemnik 1100-litrowy: wywóz - 76,46 zł + 7% VAT; użyt-
kowanie przez (miesiąc) - 17,85 zł + 22% VAT
Kontener: wywóz m3 - 36,36 zł + 7% VAT; użytkowanie
przez miesiąc - 49,35 zł + 22% VAT.
Wywóz nieczystości z worka PGKIM - 11,91 zł + VAT 7%.
Podstawienie: przyczepy i kontenera na dobę - 7,57 zł +
22% VAT.
Wywóz nieczystości: ciągnik z przyczepą (cena za godzi-
nę) - 45,83 zł + VAT 7%.
Wywóz nieczystości ze śmietnika (cena za godzinę) - 35,81
zł + 7% VAT.

Gmina Krotoszyn

Pojemnik 110-litrowy (kubeł): bez wynoszenia przez
PGKiM - 11,91zł + 7% VAT; z wynoszeniem przez PGKiM -
13,76 zł + 7% VAT.
Pojemnik 770-litrowy: wywóz - 75,01 zł + 7% VAT; użytko-
wanie przez miesiąc - 17,85 zł + 22% VAT.
Pojemnik 1100-litrowy: wywóz - 107,15 zł + 7% VAT; użyt-
kowanie przez (miesiąc) - 17,85 zł + 22% VAT
Kontener: wywóz m3 - 37,07 zł + 7% VAT; użytkowanie
przez miesiąc - 49,35 zł + 22% VAT.
Wywóz nieczystości z worka PGKIM - 11,91 zł + VAT 7%.

Punkt Prze³adunku i Segregacji Odpadów,
ul. Ceglarska 45, Krotoszyn
Niesegregowane odpady komunalne - tona 190,00 zł + 7%
VAT

Aby dobrze zarządzać śmie-
ciami - zarządzać, bo odpady
stały się już osobną rzeczywi-
stością - trzeba troszczyć się o
nie już od momentu ich wytwo-
rzenia (rozsądniej byłoby jesz-
cze wcześniej, przed wyprodu-
kowaniem, ale od tego dzieli nas
kosmos przemyśleń i technolo-
gicznych rozwiązań). To my
tworzymy śmieci. Płacąc za kar-
ton mleka, ziemniaki, nowy
sweterek, nowy fotel stajemy się
właścicielami rzeczy, które ju-
tro lub za ileś lat staną się śmie-
ciami. Papierek, skórka od jabł-
ka, obtłuczony garnek, podarte
rajstopy, stary samochód - prę-
dzej czy później się ich pozbę-

dziemy. Każdy z nas produkuje
co roku średnio 350 kg śmieci.*

Trudno namawiać kogoś,
aby ograniczał ilość śmieci, zja-
dając skórkę od jabłka czy no-
sząc nadal zniszczony swete-
rek... Ale kulejący proces utyli-
zacyjny zaczyna się także w na-
szych domach. Warto zaprowa-
dzić u siebie racjonalną gospo-
darkę odpadami. Sortowanie i
przekazywanie ich do dalszego
wykorzystania to - w najprost-
szym wymiarze - obrona przed
wzrastającymi opłatami, które
ponoszą firmy odbierające
śmieci i które będą przerzuca-
ne na nas, producentów odpa-
dów. O argumentach wyższego

rzędu typu: Ziemia, powie-
trze, woda, flora i fauna
nawet nie wspominam...

Już w tej chwili za od-
biór ścieków płacimy wię-
cej niż za dostarczaną nam
czystą wodę. Czy nie od-
strasza nas futurystyczna
wizja, że za wywóz śmieci
będziemy płacić więcej niż
za towar w sklepie?

Na terenie całej gminy
w łatwo dostępnych miej-
scach stoją pojemniki na
odpady sortowane: maku-
laturę, plastikowe butelki,
stłuczkę szklaną. Surowce

te stosunkowo łatwo poddają
się recyklingowi pod warun-
kiem, że są dokładnie takie, ja-
kie być powinny. Wrzucanie do
pojemnika na szkło potłuczone-
go porcelitu lub, co gorsza, do
kosza na plastiki foliowego wor-
ka z rozmaitymi domowymi od-
padami niweczy zasadność ca-
łej akcji i podnosi koszty odbio-
ru śmieci - wtedy śmieci niby-
sortowane trzeba jeszcze raz
sortować. Koszty te ponosimy
wspólnie, choć nie wszyscy ro-
bimy ten bałagan. W pierwszym
kwartale br. zostały wśród
mieszkańców rozprowadzone
broszurki o gospodarowaniu
odpadami. Można było tam
przeczytać, jakiego typu surow-
ce wtórne wrzucamy do pojem-
ników.

Na terenie starego śmietni-
ska przy ulicy Ceglarskiej znaj-
duje się  przeładownia, skąd na-
sze, krotoszyńskie i okoliczne
odpady, po mechanicznym od-
sianiu części składników, udają
się w podróż na najbliższe wy-
sypisko. Kosztuje i odsiewanie,
transport, i przekazanie do skła-
dowania, lecz nie da się tego
uniknąć.

Na tym samym placu stoją
też kontenery, do których moż-
na bezpłatnie wrzucać sortowa-
ne śmieci, zebrane w swoim oto-
czeniu: makulaturę, tworzywa
sztuczne, szkło, zniszczony
sprzęt rtv i agd. Wkrótce stanie
tam specjalny pojemnik na sta-
re lekarstwa. Przeterminowane
medykamenty stanowią bardzo
poważne zagrożenie dla środo-
wiska naturalnego i nie powin-
ny być wrzucane do śmieci ogól-
nych.

Mamy duży problem ze śmie-
ciami. Gmina nie upora się z nim
sama bez współpracy mieszkań-
ców, bez dbałości o wszystkie

odpady w każdym domu.

*Dane przytoczone przez Micha-

ła Przybylskiego, prezesa
PGKiM, na spotkaniu w Urzę-
dzie Miejskim.      Izabela Bartoś
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24-kilometrowy rajd został zorganizowanego przez bur-
mistrza Juliana Joksia, krotoszyński oddział PTTK oraz
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

W Brzozie przed Szkołą Podstawową - dawniej była tu
stacja kolejki wąskotorowej - rowerzyści zostali zaprosze-
ni przez rodzinę p. Ignacego Jędrkowiaka na skromny po-
częstunek. Potem do grupy rajdowej dołączyła drużyna z
Brzozy. Następny poczęstunek czekał na rajdowców w Ze-
spole Szkół Publicznych w Rozdrażewie. Tam też przystą-
piono do konkursu o tematyce związanej z imprezą. Wzię-
ło w nim udział 7 uczestników, wszyscy otrzymali upomin-
ki, tj. książki i wydawnictwa o tematyce turystycznej.
Grupa rowerzystów powiększona o 4 osoby z Rozdrażewa
wyruszyła przy wspaniałej pogodzie na ostatni etap do
Dobrzycy.

Na mecie rajdu przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Do-
brzycy rajdowcy otrzymali smaczną grochówkę i spotkali
się z uczestnikami I Krotoszyńskiej Setki. Następnie zwie-
dzili największy drewniany kościół w Wielkopolsce pod
wezwaniem św. Tekli - jedyny pod tym wezwaniem kościół
w Polsce. Kościół zbudowany w 1778 r. był kilkakrotnie prze-
budowany, posiada piękne rokokowe wnętrze z lat 1780-83.
Potem zwiedzili pałac zbudowany przez Stanisława Za-
wadzkiego dla generała a zarazem szambelana królewskie-
go Augustyna Gorzeńskiego. Pełni wrażeń i bardzo zmę-
czeni powrócili trasą dowolną do swoich domów (razem 48
km).

Zapraszam do wspólnych wędrówek na szlaki piesze i
rowerowe. Informację o planowanych imprezach można
znaleźć  na portalu o/PTTK Krotoszyn na stronie www.kro-
toszyn.pl                                                                           (chma)

Szlakiem kolejki
27 wrzeœnia rano 50 rowerzystów

wyruszy³o sprzed krotoszyñskiego ratusza
na trasê II Rajdu Rowerowego Szlakiem
Dawnej Kolejki W¹skotorowej Krotoszyn
– Pleszew na odcinku Krotoszyn - Do-
brzyca.

Jego trasa wiodła przez
park krajobrazowy Doliny
Baryczy - trasę Żmigród -
Milicz - rezerwat Olszyny
Niezgodzie - Sułów - Milicz.
Rajd zorganizował kroto-
szyński oddział PTTK.

W rajdzie wzięła udział
młodzież z Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Borzę-
ciczkach, Zespołu Szkół Spe-
cjalnych  w Krotoszynie, Ze-
społu Szkół z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 2 w Kroto-
szynie, Szkoły Podstawowej
nr 8, Gimnazjum nr 4 w Kro-
toszynie, Gimnazjum w Zdu-
nach. Dorosłymi uczestnika-
mi imprezy byli turyści z koła
przy Mahle oraz turyści indy-
widualni, w sumie było 109
osób.

Rajd rozpoczęło zwiedze-
nia sułowskiego kościoła śś.
Piotra i Pawła. Salezjanin ks.
Ignacy Bubula w bardzo cie-
kawy sposób opowiedział tu-
rystom o historii budynku,
drewnianej dzwonnicy oraz o
rosnących obok 400-letnich
dębach, pomnikach przyrody.
W dziupli jednego z nich
znajduje się kaplica. Następ-
nie ksiądz proboszcz umoż-
liwił zwiedzenie remontowa-
nego kościoła Matki Bożej
Częstochowskiej.

Z Sułowa uczestnicy poje-
chali autokarami do Rudy
Żmigrodzkiej. Żmigrodzcy
leśnicy przeszli z nimi do
punktu widokowego Stawów

Milickich, a następnie prze-
prowadzili przez rezerwat
„Olszyny Niezgodzie” w pra-
dolinie Baryczy.

Lasy i stawy, budzące za-
dumę drzewa i niespotykane
na innych terenach zwierzę-
ta w niedostępnych mocza-
rach to bogactwo tamtejszej
przyrody. Spacerując po krę-
tej, utwardzonej drodze z
Rudy Żmigrodzkiej do Nie-
zgody, można było podziwiać
bajkowy krajobraz z olchami
na szczudlastych korzeniach
i dębami o obwodach ponad
600 cm oraz rzadko spotyka-
ne na co dzień ślady żerowa-
nia bobra. Rezerwat stanowi
najbardziej niedostępny i
pierwotny fragment doliny
Baryczy.

Następnie autokary zawio-
zły uczestników przez trasę
widokową rezerwatu Stawy
Milickie i kompleks Ruda Su-
łowska do komercyjnego łowi-
ska wędkarskiego w tzw. wio-
sce bocianiej – jest tu 10
gniazd bociana. Kto chciał,
mógł nabyć okazałego karpia.

Po posiłku turystycznym w
Sułowie rajdowcy udali się do
Milicza, gdzie w parku o pow.
ok. 50 ha oglądali ruiny zam-
ku książąt oleśnickich z XIV
w. i klasycystyczny pałac Jo-
achima Karola von Maltzana,
w którym obecnie mieści się
Zespół Szkół Leśnych oraz
Izba Regionalna Doliny Bary-
czy,

Ok. godz. 18.00 uczestni-
cy powrócili do Krotoszyna.

Andrzej Chmielarz

Przez lasy i parki
20 wrzeœnia br. odby³ siê jubileuszowy XXV Rajd Szlakiem Parków

i Rezerwatów.
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Uczestnicy rajdu w dobrzyckim muzeum

Przystanek przy krotoszyñskiej kolejce
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Gwiazdą, która zajaśnia-
ła dla nas na firmamencie
sudeckiego nieba w 1993
roku, jest Zdzisław Gasz.
To dzięki niemu jako pierw-
szy z naszej ekipy zdobyłem
przodownicką „blachę” na
Sudety. Później też tylko i
wyłącznie dzięki Zdzichowi
uprawnienia przodowników
turystyki górskiej zdobyło
15 ludzi z naszego Oddzia-
łu PTTK, a 2 lata temu po-
wstał Referat Weryfikacyj-
ny GOT w Krotoszynie. To
on zorganizował kurs na
kierowników wycieczek i
obozów wędrownych dla
krotoszynian w schronisku
„ Halny” w Kamieniu koło
Świeradowa Zdroju. Potem
wielokrotnie braliśmy
udział w jego słynnych na
cały Dolny Śląsk zlotach
młodzieży zwanych „kura-
torkami” (około 50 drużyn,
500 uczestników w rywali-
zacji na kilkunastu wielo-
dniowych trasach).

W ubiegłym  roku Zdzi-
sław Gasz obchodził 70.
rocznicę urodzin i aby to
święto uczcić, wymyśliłem
kolejną, cykliczną imprezę
turystyczną, wpisaną po-
tem na stałe do kalendarza
górskich imprez Królew-
skiego Towarzystwa Łaj-
zów Górskich (KTŁG) przez
dyrektora Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury Wojciecha
Szuniewicza – Rajd „Stąd
do Zdzisława Gasza”. W
pierwotnej wersji miała to
być piesza wędrówka z Kro-
toszyna do michałowickie-
go schroniska – ukochane-
go dziecka Zdzisława (ok.
220 km). Jednak po do-
świadczeniach wyniesio-
nych z tras stukilometro-
wych wędrówek rajdu „Set-
ka w Dobę” uznałem, że ten
pomysł jest zbyt wariacki,
nawet jak na łajzy górskie
w ekstremalnej turystyce
rozsmakowane. Powstał
więc drugi projekt uczcze-
nia naszego górskiego guru:
z pełniącego rolę bazy wy-

By³ rajd, bêdzie rajd
II Rajd  Królewskiego Towarzystwa £ajzów Górskich KOK-u „St¹d do Zdzis³a-

wa Gasza”

padowej „Złotego Widoku”
wędrować przez 2 dni po
Karkonoszach i Kotlinie Je-
leniogórskiej na dystansie
równym wiekowi jubilata.
70 pkt GOT na 70-lecie!

13 - 14 października ze-
szłego roku 7 założycieli
Królewskiego Towarzystwa
Łajzów Górskich zawiozło
na spotkanie z naszym su-
deckim idolem prezenty
książkowe od starosty
Leszka Kulki, burmistrza
Juliana Joksia, wiceburmi-
strza Ryszarda Czuszke,
prezesa PTTK O/Krotoszyn
Jana Grząki, opatrzone de-
dykacjami upamiętniający-
mi zasługi jeleniogórskiego
działacza dla krotoszyń-
skiej turystyki górskiej.
Niestety, dla niektórych z
nas po kilkunastu latach od
pierwszych sudeckich obo-
zów siła górskiego herosa
stała się tylko bladym
wspomnieniem. I tak oto od-
młodziliśmy jubilata o 29
lat, bo tyle pkt. GOT nam
zabrakło do siedemdzie-
siątki.

W tym roku uczestnicy II
Rajdu Królewskiego Towa-
rzystwa Łajzów Górskich

KOK-u „Stąd do Zdzisława
Gasza” rekrutowali się z
absolwentów policealnego
studium turys tycznego ,
uczestników 23 górskich
obozów wędrownych, zor-
g a n i z o w a n y c h  p rz e z e
mnie w latach 1990-2003
oraz tryumfatorów „Setki
w  D o b ę ” .  O d m ł o d z o n a
ekipa od 6 do 8  września
br. pokonała wreszcie dy-
stans równy l iczbie  lat
mistrza Zdzisława.

W i e c z ó r  z  j u b i l a t e m

z o s t a n i e  w  p a m i ę c i  3 3
uczestników rajdu na za-
wsze .  Patos  przep lata ł
się z humorem, nostalgia
mieszała się z radością, a
m ł o d o ś ć  t r y u m f o w a ł a
mimo wspominkarskie j
aury.  Przeszłość była z
góry na przegranej pozy-
cji od momentu wręczenia
prezentu Macieja Bunia
Zenflera - zegara odmie-
rzającego czas do tyłu,
o p a t rz o n e g o  d w u w i e r -
szem: „Zdzisław Gasz /
ma w nosie czas.”

Na prośbę mieszkańców
wyjaśniamy, że 27 lutego br.
przedstawiciele powiatu kro-
toszyńskiego podpisali z
gminą Krotoszyn porozumie-
nie, na mocy którego gmina
podjęła się utrzymania od 1
marca do 31 grudnia 2008 r.
czystości oraz zieleni na dro-
gach powiatowych na terenie
Krotoszyna.

Porozumienie ustala do-
kładnie zakres zleconych
czynności. Obejmuje on wy-

Gmina kosi i wywozi
wóz nieczystości z koszy ulicz-
nych i mechaniczne oczyszcza-
nie raz w tygodniu następują-
cych ulic: Zdunowska, 56 Puł-
ku Piechoty Wlkp., Ogrodow-
skiego, Polna, al. Powstańców
Wlkp., Koźmińska od Rynku
do ronda, Benicka do Mickie-
wicza, Słodowa, Floriańska,
Piastowska, Kaliska, Ko-
ściuszki, Kobierska, Więź-
niów Politycznych, Farna,
Kaszarska, Rynek. Pozostałe
drogi powiatowe czyszczone

są mechanicznie co dwa ty-
godnie.

W zakres czynności
związanych z utrzymanie
zieleni wchodzi: trzykrotne
koszenie trawników, jedno-
krotne formowanie żywo-
płotów, jednokrotne formo-
wanie koron drzew na uli-
cach Konstytucji 3 Maja i
Kobylińskiej oraz obcinanie
konarów zagrażających bez-
pieczeństwu.

(wgk)

A najbardziej wzrusza-
jące dla wszystkich było
odśpiewanie „Hymnu Ga-
szolubów” zamiast trady-
cyjnego „100 lat”.

Tyle o jubileuszowych
u r o c z y s t o ś c i a c h ,  a  o
uczestnikach, którzy zdo-
byli zamek Chojnik, So-
b i e s z ,  Ś n i e ż n e  Ko t ł y,
Czarcią Ambonę, Szreni-
cę, wieżę w Siedlęcinie,
Krzyżną Górę,  Sokol ik ,
sam Karkonosz  układa
pieśń pochwalną. Tak jak
s ł a w ą  i  c h w a ł ą  t y t u ł u
M a ł y  W i e l k i  C z ł o w i e k
opromienieni wrócili  za
s w y m i   r o d z i c a m i  n a j -
młodsi uczestnicy: Julka
Kwiatkowska, Michalinka
Reis ing ,  Dominik  Bosy,
Laura Lueck.

Wszystkie  ła jzy  gór-
sk ie  zapraszam na  4 -6
września 2009 r. do „ Zło-
tego Widoku”, ponieważ
III Rajd  KTŁG „Stąd do
Zdzisława Gasza” odbę-
dzie się na pewno, bo oto
7  września  br.  mój  syn
Adam zobowiązał się pu-
blicznie,  że poprowadzi
do Michałowic królewskie
łajzy wtedy , kiedy mnie za-
braknie.

Juliusz Poczta
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Z wizyt¹ u Zdzis³awa Gasza
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W turnieju udział wzięły
cztery drużyny dziewcząt oraz
siedem drużyn chłopców, w
jego organizację zaangażowa-
li się również nauczyciele wy-
chowania fizycznego z Szkoły
Podstawowej nr 8 i Gimnazjum
nr 4.

Najlepszymi  strzelcami
bramek okazali się: Monika
Rumian (8  bramek),  Da-
riusz Fąferko (17 bramek)
i  Gracjan Fynyk (5  bra-
mek). Otrzymali nagrody w
postaci piłek. Trzy zwycię-
sk ie  drużyny  turnie ju
otrzymały puchary, dyplo-
my i piłki.

Sponsorami   nagród
byl i :  Adam T yrakowski ,
PUH Ewa,  C iastkarnia
Brykczyńscy, Piotr Szcze-
paniak, Elżbieta Wiśniew-
ska SPEED-ART, Rada Ro-
dziców SP 8, Urząd Miejski
w Krotoszynie, Starostwo
Powiatowe.  Opiekę  me-

Turniej pi³ki no¿nej
27 wrzeœnia br. Rada Osiedla nr 5 w Krotoszynie zorganizowa³a

I Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców.

Poni¿ej wyniki rozgrywek.

Trójbój lekkoatletyczny, kat. do 45 lat:
pchniêcie kul¹, bieg 100 m, skok w dal
1. Artur Basiñski, Max-Pol, kula - 11,31m, 100 m - 13,94 s, skok - 4,85 m.
2. Patryk Maækowiak, TG Sokó³, 9,95 m, 12,50 s, 4,90 m.
3. Grzegorz Majchszak, Gabi-Plast, 10,29 m, 12,77 s, 4,72 m.
Kat. powy¿ej 45 lat: pchniêcie kul¹, bieg 60 m, skok w dal z miejsca.
1. Lechos³aw Witek, Gabi-Plast, 11,01 m, 7,26 s, 2,72 m.
2. Henryk Jarosz, Gabi-Plast, 11,11 m, 7,93 s, 2,45 m.
3. Krzysztof Kapa³a, Gabi-Plast, 9,92 m, 8,16 s, 2,38 m.

Bieg na 800 m, kat. do 45 lat
1. Patryk Maækowiak, TG Sokó³, 2.33,09.
2. Grzegorz Majchszak, Gabi-Plast, 2.38,47.
3. Artur Basiñski Artur, Max-Pol, 3.05,42.

Bieg na 400 m, kat. powy¿ej 45 lat
1. Lechos³aw Witek, Gabi-Plast, 1,04.00.
2. Krzysztof Kapa³a, Gabi-Plast, 1.15,00.
3. Lechos³aw Serafiniak, TG Sokó³, 1.18,00.

Rzut beretem, open
1. Grzegorz Majchszak, Gabi-Plast, 33,82 m.
2. Karol Swat, Piwniczanka, 33,09 m.
3. Marian Wachowiak, Piwniczanka, 31,22 m.

(lew) 

Wśród startujących na dystansie 21,0975 km nie zabrakło
maratończyków z KS Krotosz. Bardzo dobre, 10 miejsce w
swej kategorii wiekowej zajął najlepszy z krotoszynian
Krzysztof Kasprzak.

Wyniki - mężczyźni
1. Nduva Boniface (Kenia) 01:03:47,
2. Komen Joel (Kenia) 01:04:07,
3. Kozłowski Artur (MLUKS MOS Sieradz) 01:04:29,

Kobiety
1. Krautsova Volha (BLR Grodno) 01:14:45,
2. Gortel Agnieszka (TS AKS Chorzów) 01;14:47,
3. Lewandowska Edyta (RKS Łódź) 01:14:54. (knap)

Na zawodach w Brzegu
LKS Ceramik Krotoszyn re-
prezentowało sześciu zawod-
ników. Bardzo dobrze spisał
się Przemysław Mączak w
kategorii 96 kilogramów, zdo-
bywając srebrny medal. W
pierwszej walce pokonał za-
wodnika z AZS-AWF Warsza-
wa Pawła Zarczuka, srebrne-
go medalisty z 2007 r. w tej
kategorii, a następnie gładko
wygrał z zawodnikiem z klu-
bu Sobieski  Poznań. Walcząc
o wejście do finału, pokonał
przez przewagę techniczną
zawodnika ZKS Koszalin. W

Wynik Ceramika
96 kg, III miejsce Szymon Stasierski
55 kg, III miejsce, Adam S³owiñski
74 kg, III miejsce, Marcin Mi³kowski

W klasyfikacji drużynowej
Ceramik Krotoszyn zajął V
miejsce. W dniach 26-28 wrze-
śnia odbył się w Bydgoszczy
Międzynarodowy Turniej
Młodzików i Kadetów w zapa-
sach w stylu wolnym męż-
czyzn i kobiet. W zawodach
wzięło udział ok. 500 zawod-
ników z 35 klubów i 7 klubów
zagranicznych.

Wyniki zawodników Ceramika
47 kg, III miejsce Jakub Tanaœ
53 kg, III m. £ukasz Cho³odecki
66 kg, I m. Micha³ Karbowiak
85 kg, I m. Rados³aw Baran
52 kg, III m. Monika Ptak
57 kg, III m. Magdalena Kryœ
62 kg, III m. Martyna Szarzyñska

(rafpat)

dyczną pełnił lekarz Alek-
sander Karpiewski.

Serdecznie dziękuję spon-
sorom i wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowa-
nia i przeprowadzenia turnie-
ju. Dziękuję rodzicom, którzy
kibicowali swoim pociechom.

Uczestnikom życzę doskonale-
nia swoich umiejętności pod-
czas kolejnych sportowych roz-
grywek.

Urszula Olejnik
przewodnicząca

Rady Osiedla nr 5

Pami¹tkowe zdjêcie
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Mistrzostwa zapaœników

W dniach 3 - 4
paŸdziernika w
Brzegu Dolnym
odby³y siê Mistrzo-
stwa Polski M³o-
dzie¿owe zawodni-
ków od 20 do 23
lat, natomiast 4 i 5
paŸdziernika w
Bia³ogardzie - Miê-
dzywojewódzkie
Mistrzostwa M³odzi-
ków i M³odziczek w
zapasach.

finale uległ zawodnikowi z
Górnika Łęczna.

Wyniki Ceramika
96 kg, II miejsce Przemys³aw M¹-
czak
74 kg, V m. Roman Wyrwas Roman

W Bia³ogardzie spotka³o siê 170 za-
wodników z 30 klubów.

Wyniki Ceramika
35 kg, III miejsce Mi³osz Bartczak
38 kg, III m. Adam Wosiek
47 kg, II m. Jakub Tanaœ
53 kg, III m. Piotr Kryjom
66 kg, III m. Micha³ Lis
73 kg, III m. Marcin Furman
85 kg, III m. Patryk Rudnicki
Klasyfikacja klubowa
I Ceramik Krotoszyn
II AKS Bia³ogard
III Spartakus Pyrzyce

Wyniki m³odziczek
32 kg, I m. Marlena Staniek, II m.
Smoliñska, III m. Katarzyna Stañ-
czyk
40 kg, II m. Martyna Cho³odecka
48 kg, II m. Monika Szarzyñska
52 kg, III m. Monika Ptak
57 kg, III m. Magdalena Kryœ
62 kg, II m. Martyna Szarzyñska
67 kg, III m. Patrycja Ha³as

Klasyfikacja klubowa
I Ceramik Krotoszyn
II OSA ¯ary
III Sobieski Poznañ

(rafpat)

Walka
na macie

W dniach 19 - 20
wrzeœnia br. odby³y
siê w Kraœniku
Mistrzostwa Polski
Seniorów w zapa-
sach w stylu wol-
nym mê¿czyzn.

D³ugodystansowcy
w Pile

7 wrzeœnia odby³ siê w Pile kolejny
Miêdzynarodowy Pó³maraton Philipsa.
Impreza z roku na rok cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem i po raz
kolejny pobi³a rekord frekwencji – metê
osi¹gnê³o 1213 biegaczy.

Wyniki spartakiady
13 wrzeœnia na stadionie miejskim w

Krotoszynie odby³y siê kolejne konkurencje
KSS.
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Nowy plan obejmuje obszar
miasta o powierzchni około 27
ha. Szczegółowy przebieg gra-
nic tego obszaru przedstawia
rysunek  będący jednym z za-
łączników do uchwały.

Na terenie objętym nowym
planem obowiązuje zakaz budo-
wy ogrodzeń frontowych z be-
tonowych elementów prefabry-
kowanych. Wszelkie powierzch-
nie niezabudowane i nieutwar-
dzone mają stanowić tzw. po-
wierzchnie biologicznie czynne
i winny być pokryte zielenią.
Plan zakłada obowiązek zapew-
nienia odpowiedniej ilości miej-
sca na pojemniki na odpady i
surowce wtórne w taki sposób,
aby usytuowanie pojemników
umożliwiało mieszkańcom se-
lektywną zbiórkę odpadów oraz
ich wywóz. Dokument precyzu-
je rodzaj i granice zabudowy,
ustala także wszystko to, co
wpływa na zmiany w środowi-
sku naturalnym, jak np. sposób
ogrzewania obiektów, odprowa-
dzania ścieków kanalizacyj-
nych itp.

Ze względu na obszerność
dokumentu nie publikujemy go
tutaj. Nie omawiamy go także
dokładnie, bowiem streszczenie
szczegółowych ustaleń jest nie-
możliwe. Zainteresowanych za-
chęcamy do zapoznania się z
uchwałą w BIP-ie.

W związku z podjęciem
uchwały przestaje być aktualny

Radni ustali l i ,  że naj-
niższe wynagrodzenie za-
sadnicze w I kategorii za-
szeregowania dla osób za-
t rudnionych  w  CSiR  ma
wynosić 630 zł. Zaś war-
tość jednego punktu, po-
trzebnego do  ob l iczania
miesięcznych stawek wy-
nagrodzenia oraz wysoko-
ści dodatku funkcyjnego,
opiewa odtąd na 5,50 zł .

Radni podjęli decyzję o dopisaniu do
uchwały z 2004 roku punktu siódmego o
treści: Cena biletu miesięcznego jednokie-
runkowego wynosi 50 % ceny biletu mie-
sięcznego odpowiednio w danej strefie na
linii „K” (Krotoszyn - Ostrów Wlkp. - Kro-
toszyn) oraz na linii „J” (Krotoszyn - Jaro-
cin - Krotoszyn).

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14

Zmiany  zostały wymuszone zmianami w przepisach doty-
czących funduszu alimentacyjnego. Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, jej wykonanie powierza się bur-
mistrzowi.                                                                                    (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z
późniejszymi zmianami), art. 31 ust. 1 ustawy z 7 września
2007 o pomocy uprawnionym do alimentów (DzU nr 192,
poz.1378; z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.2 ustawy
z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU Nr 249,
poz.2104; z późniejszymi zmianami).

Z sesji Rady Miejskiej 28 sierpnia i 30 wrzeœnia 2008 r.

Zmiany w statucie
Ostatniego wrzeœnia radni podjêli decyzjê

o zmianach w Statucie Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie*.
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Plan miejski
W sierpniu radni podjêli uchwa³ê o miej-

scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego Krotoszyna w rejonie ulic
Ostrowskiej i Chwaliszewskiej.*

dotychczasowy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzen-
nego tej części miasta.

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 30 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego,
jej wykonanie powierza się Bur-
mistrzowi Krotoszyna.      (eliz)

* Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (DzU z
2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art.
20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (DzU
nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź-
niejszymi zmianami), a także w
związku z uchwałą nr XLIX/
398/2006 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie z 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Krotoszyna w re-
jonie ulic Ostrowskiej i Chwali-
szewskiej (zmieniona uchwała-
mi: nr IV/22/2006 Rady Miejskiej
w Krotoszynie z 28 grudnia
2006 roku, nr XII/89/2007 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z 30
sierpnia 2007 roku) po stwier-
dzeniu zgodności poniższych
ustaleń z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzenne-
go miasta i gminy Krotoszyn.

Nowe zarobki
Na sierpniowej sesji samorz¹d obradowa³ nad wysokoœci¹ najni¿-

szego wynagrodzenia dla pracowników Centrum Sportu i Rekreacji
Wodnik w Krotoszynie*.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1  l ipca
2008 roku, jej wykonanie
powierzono burmistrzowi.
                                          (eliz)

* Na podstawie art. 18 ust.
2 pkt.15 ustawy z 8 marca
1 9 9 0  r.  o  s a m o rz ą d z i e
gminnym (DzU z 2001 r. nr
142, poz.1591; z później-

szymi zmianami) oraz § 2
i § 3 rozporządzenia Rady
M i n i s t r ó w  z  2  s i e r p n i a
2005 r.  w sprawie zasad
wynagradzania pracowni-
ków samorządowych za-
t r u d n i o n y c h  w  j e d n o s t -
kach organizacyjnych jed-
nostek samorządu teryto-
r i a l n e g o  ( D z U  n r  1 4 6 ,
poz.1222; z późniejszymi
zmianami).

Ceny biletów
Na sierpniowej sesji samorz¹d podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustalenia

cen urzêdowych za us³ugi przewozowe œrodkami miejskiego transpor-
tu zbiorowego, op³at dodatkowych, okreœlenia uprawnieñ do korzy-
stania z bezp³atnych i ulgowych przejazdów œrodkami miejskiego
transportu zbiorowego w Krotoszynie oraz podzia³u linii na strefy*.

dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, jej wykonanie po-
wierzono burmistrzowi.                                (eliz)

*Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o
cenach (DzU nr 97, poz.1050 z późniejszymi zmiana-
mi), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst DzU
z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami).

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl 17
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Z sesji Rady Miejskiej 28 sierpnia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.
2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmiana-
mi) Rada Miejska w Kroto-
szynie uchwala, co następu-
je:

§1. 1.Wyraża się zgodę Bur-
mistrzowi Krotoszyna na wy-
dzierżawienie dotychczaso-
wym dzierżawcom, na okres
do 3 lat: nieruchomości –
działki rolnej oznaczonej
ewidencyjnie nr 39 położonej
w Kobiernie; nieruchomości -
działki rolne oznaczone ewi-
dencyjnie numerami: 401,
693/1, 694/1, 695/1 położone
w Lutogniewie; nieruchomo-
ści - działki rolne oznaczone
ewidencyjnie numerami 36,
237/1 położone w Osuszy;
nieruchomości - działki rol-
ne oznaczone ewidencyjnie
numerami 3119, 3120, 3096,
3035, 3049, 3051, 2991, 2899/
2, 3098, 3036, 3050, 3054,
2898/1, 2742/1, 2742/2, 1313/
2, 4216, 2444, 2506, 2657,
3092, 3094/1, 3094/2, 2942,
2443/4, 2653, 2654, 2656,
2736, 2891, 2970, 3096, 2969,
2971, 3113, 2887/2, 3039,
1638/2, 1638/3, 2882/2, 2884,
2885, 4001, 4002/1, 2977,
2948, 3004, 3059, 3807/3,
3807/4, 5870, 4102/3, 2951,
2959, 2960, 2961, 3041, 3042,
3043, 3044, 3001, 2998, 2999
położone w Krotoszynie;  nie-
ruchomości – działki (ogród-
ki przydomowe), oznaczone

Wynajem
nieruchomoœci

Uchwa³a nr  XXVI/195/2008 r. w sprawie
wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie lub
najem na okres do 3 lat nieruchomoœci
bêd¹cych w³asnoœci¹ Miasta i Gminy Kroto-
szyn – dotychczasowym dzier¿awcom lub
najemcom.

ewidencyjnie numerami
1565, 4063/10, 631, 2742/1,
5870, 4799, 1314/1, 1314/2,
1315 położone w Krotoszy-
nie; nieruchomości – działki
(pod obiekt tymczasowy)
oznaczonej ewidencyjnie nu-
merami 905/24 położonej w
Krotoszynie; nieruchomości
– działki (plac zabaw dla
dzieci oraz taras letni ka-
wiarni) oznaczone ewiden-
cyjnie numerami 1367/5,
1409/1, 1411/1 położone w
Krotoszynie; nieruchomości
– działki (łąka, wody stojące)
oznaczonej ewidencyjnie nr
56 położoną w Krotoszynie;
nieruchomości – działki
(ogródek przydomowy i teren
pod obiekt tymczasowy)
oznaczonej ewidencyjnie nr
199/4 położonej w Dzierżano-
wie
2. Wyraża się zgodę Burmi-
strzowi Krotoszyna na odda-
nie w najem dotychczasowym
najemcom, na okres do 3 lat:
nieruchomości – garaży usy-
tuowanych na działce ozna-
czonej ewidencyjnie nr 735/
17 położonej w Krotoszynie

§ 2. Szczegółowe warunki
dzierżawy i najmu uregulo-
wane zostaną w umowach.

§ 3. Wykonanie uchwały po-
wierza się Burmistrzowi Kro-
toszyna

§ 4. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Na podstawie art. 18 ust.
2 pkt. 15 ustawy z 8 marca
1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity
DzU z 2001 roku nr 142, poz.
1591; z późniejszymi zmiana-
mi), w związku z art. 3 pkt. 3
ustawy z 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju (DzU nr 227poz.
1658; ze zmianami) uchwala
się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Kroto-
szynie zatwierdza realizację
projektu pn. „Od kurendy do
maila” współfinansowanego

Od kurendy...
Uchwa³a nr XXVI/191 /2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu
pn. „Od kurendy do maila” wspó³finansowa-
nego ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Działanie
9.5 Oddolne inicjatyw eduka-
cyjne na obszarach wiej-
skich, do konkursu nr PO KL/
9.5/1/08, który stanowi za-
łącznik do niniejszej uchwa-
ły.

§ 2. Wykonanie uchwały po-
wierza się Burmistrzowi
Krotoszyna.

§ 3.  Uchwała wchodzi  w
życie z dniem podjęcia.

Radni zaopiniowali pozy-
tywnie projekt dotyczący re-
zerwatu Miejski Bór położone-
go w Nadleśnictwie Krotoszyn.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia, jej wykonanie
powierzono burmistrzowi.

(eliz)

*Na podstawie art.19 ustawy z
16 kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody (DzU nr 92, poz.
880 ze zmianami).

Ochrona
rezerwatu

Z dobrym przyjê-
ciem spotka³ siê na
sesji projekt planu
ochrony rezerwatu
przyrody „Miejski
Bór”.

Umowa dotyczy dzierżawy
na okres 25 lat dziesięciu
działek zlokalizowanych przy
ulicy Ogrodowskiego, na któ-
rych Krotoszyńskie Towarzy-
stwo Piłki Siatkowej planuje
wybudowanie Centrum Spor-
tów Plażowych. Uchwała

Powstanie centrum sportów
Rada Miejska zezwoli³a burmistrzowi Krotoszyna* na odst¹pienie

od trybu przetargowego przy zawieraniu  umowy na dzier¿awê nieru-
chomoœci.

wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia, jej wykonanie powierza
się burmistrzowi.
                                             (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust.2
pkt 9 lit.a ustawy z 8 marca
1990 roku o samorządzie

gminnym (tj. DzU z 2001 nr
142, poz.1591 z późniejszymi
zmianami), art.37 ust. 4 usta-
wy z 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościa-
mi (tj. jednolity z 2004 r. nr
261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami).

Dorota, a nie Dariusz
Na prośbę bezpośrednio zainteresowanej czytelnicz-

ki „IS” wyjaśniamy, że dziewiąte miejsce w Mistrzo-
stwach Świata w Rzucie Beretem zajęła Dorota Ludwi-
czak, a nie - jak podaliśmy - Dariusz Ludwiczak. Nazwi-
ska i imiona zwycięzców przekazał redakcji pracownik
krotoszyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji, przedsta-
wiciel organizatora imprezy.  Przepraszamy w imieniu
organizatora.                                                                       (red.)

Siatkówka pla¿owa bêdzie zapewne najpopularniejsz¹ dyscyplin¹ w Centrum Sportów Pla¿owych

fo
t.
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Na podstawie art. 18

ust. 2 pkt 4 ustawy z 8

marca 1990 roku o samo-

rządzie gminnym (jednoli-

ty tekst DzU z 2001 roku

nr 142 poz. 1591 z późn.

zm.), art. 166 oraz art. 184

ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy

z 30 czerwca 2005 roku o

finansach publicznych

(DzU nr 249, poz. 2104 z

późn. zm.) Rada Miejska w

Krotoszynie uchwala, co

następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej

nr XVII/120/2007 Rady

Miejskiej w Krotoszynie z

28.12.2007 r., zmienionej

zarządzeniem nr 566/2008

Burmistrza Krotoszyna z

21.01.2008 r., zmienionej

uchwałą nr XVIII/140/2008

Rady Miejskiej w Kroto-

szynie z 31.01.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XIX/149/2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z

28.02.2008 r., zmienionej

uchwałą nr XX/157/2008

Rady Miejskiej w Kroto-

szynie z 27.03.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XXI/169/2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z

24.04.2008 r., zmienionej

uchwałą nr XXII/171/2008

Rady Miejskiej w Kroto-

szynie z 21.05.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XXIII/180/2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z

29.05.2008 r., zmienionej

uchwałą nr XXV/189/2008

Rady Miejskiej w Kroto-

szynie z 26.06.2008 r.

wprowadza się następują-

ce zmiany

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwala się dochody bu-

dżetu w wysokości:

81.191.603 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwo-

cie: 76.830.733 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzyma-

ne z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej:

12.003.829 zł

b) subwencję ogólną w

kwocie: 24.556.802 zł z

tego:

– część oświatowa:

20.340.701 zł

– część wyrównawcza:

3.048.342 zł

– część równoważąca:

1.167.759 zł

2) dochody majątkowe w

kwocie: 4.360.870 zł.

Szczegółowy plan do-

chodów budżetu Miasta i

Gminy Krotoszyn na 2008

rok przedstawia załącznik

nr 1 do uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Uchwala się wydatki

budżetowe w wysokości :

87.435.697 zł w tym:

– wydatki na realizację

zleconych zadań bieżą-

cych z zakresu admini-

stracji rządowej w kwocie:

12.003.829 zł

2) W wydatkach ustalo-

nych w § 2 pkt 1 wyodręb-

nia się:

a) wydatki bieżące w kwo-

cie: 69.258.922 zł, w tym:

– wynagrodzenia i pochod-

ne od wynagrodzeń:

28.295.466 zł

– dotacja podmiotowa dla

instytucji kultury:

1.820.300 zł, w tym:

* KOK : 1.051.000 zł

* Biblioteka : 526.100 zł

* Muzeum : 243.200 zł

– dotacja podmiotowa dla

publicznej jednostki syste-

mu oświaty prowadzonej

przez osobę prawną inną

niż JST 149.400 zł

– obsługa długu: 1.302.500

zł

b) wydatki majątkowe w

kwocie: 18.176.775 zł

Szczegółowy plan wydat-

ków budżetu Miasta i Gmi-

ny Krotoszyn na 2008 rok

przedstawia załącznik nr

2 do uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmie-

nie: W budżecie tworzy się

rezerwy:

1) ogólną w kwocie 53.893

zł,

2) celowe w wysokości

443.500 zł, z tego:

a) na realizację zadań

własnych z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego

40.000 zł,

b) na zabezpieczenie środ-

ków w wysokości 403.500

zł na udział własny gminy

w ramach wniosków skła-

danych przez gminy na do-

finansowanie z Programu

Operacyjnego Kapitał

Ludzki oraz Wielkopol-

skiego Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego.

4. § 4 otrzymuje brzmie-

nie: 1. Deficyt budżetowy

w kwocie 6.244.094 zł zo-

stanie sfinansowany przy-

chodami z emisji obligacji,

pożyczek i kredytów w

kwocie 3.311.661 zł oraz

pozostałymi przychodami

w kwocie 2.932.433 zł po-

chodzącymi z prywatyza-

cji majątku jednostki sa-

morządu terytorialnego w

kwocie 1.113.996 zł oraz z

nadwyżki wolnych środ-

ków pieniężnych z lat

ubiegłych w kwocie

1.818.437 zł.

2. Zestawienie przycho-

dów i rozchodów określa

załącznik nr 3 do uchwa-

ły.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz wydat-

ków majątkowych, w tym

inwestycji realizowanych

przez gminę w roku budże-

towym oraz wysokość na-

kładów zgodnie z załącz-

nikiem nr 4 do uchwały.

Ustala się wieloletni pro-

gram inwestycyjny na lata

2008 - 2011 zgodnie z za-

łącznikiem nr 9 do uchwa-

ły.

6. § 8 pkt 1 otrzymuje

brzmienie: Określa się pla-

ny przychodów i wydat-

ków zakładów budżeto-

wych zgodnie z załączni-

kiem nr 5 do uchwały.

7. § 10 otrzymuje brzmie-

nie: 1. Ustala się kwoty do-

tacji dla zakładów budże-

towych w kwocie 4.776.373

zł zgodnie z załącznikiem

nr 6 i 7 do uchwały.

2. Ustala się zakres dota-

cji przedmiotowych dla za-

kładów budżetowych:

1) Miejski Zakład Komuni-

kacji - dopłata do przewo-

zów w komunikacji miej-

skiej,

2) Kryta Pływalnia z

Ośrodkiem Rehabilitacyj-

nym „Wodnik” - za każdy

dzień wykorzystania

(otwarcia) basenu,

3) Centrum Sportu i Re-

kreacji WODNIK w Kroto-

szynie w odniesieniu do

poszczególnych obiektów:

a) basen przy ul. Mahle -

za każdy dzień wykorzy-

stania (otwarcia) basenu,

b) obiekty sportowe przy ul.

Sportowej – za każdy m kw.

powierzchni gruntu przez

nie zajmowanego,

c) basen przy ul. Ogrodow-

skiego - za każdy m kw. po-

wierzchni gruntu zajmowa-

nego przez obiekty sporto-

we,

d) hala sportowa przy ul.

Młyńskiej – za każdy m kw.

powierzchni użytkowej zaj-

mowanego przez obiekt

sportowy,

e) ośrodka wypoczynkowe-

Z sesji Rady Miejskiej 28 sierpnia 2008 r.

Zmiany bud¿etowe
Uchwa³a nr XXVI/

196/2008 w sprawie
zmian w bud¿ecie
na 2008 rok.

go Błonie przy ul. Sporto-

wej - za każdy 1 ha po-

wierzchni gruntu zajmowa-

nego przez ośrodek.

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje celowe z

budżetu gminy na finanso-

wanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realiza-

cji podmiotom niezalicza-

nym do sektora finansów

publicznych wysokości

1.446.800 zł zgodnie z za-

łącznikiem nr 8 do niniej-

szej uchwały.

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowią-

zań z tytułu emisji papie-

rów wartościowych oraz

kredytów i pożyczek w kwo-

cie 8.788.461 zł, z tego na:

1) sfinansowanie przejścio-

wego deficytu budżetu - w

kwocie 800.000 zł;

2) sfinansowanie planowa-

nego deficytu budżetu - w

kwocie 3.311.661 zł;

3) spłatę wcześniej zacią-

gniętych zobowiązań z tytu-

łu emisji papierów warto-

ściowych oraz zaciągnię-

tych pożyczek i kredytów -

w kwocie 4.676.800 zł.

10. § 17 otrzymuje brzmie-

nie: Ustala się dochody i

wydatki związane z reali-

zacją zadań wykonywanych

na podstawie porozumień

(umów) między jednostka-

mi samorządu terytorialne-

go w dziale 600 rozdziale

60014 w kwocie 30.000 zł, w

dziale 801 rozdziale 80146

w kwocie 31.695 zł, oraz w

dziale 900 rozdział 90003 w

kwocie 104.500 zł i rozdział

90004 w kwocie 18.500 zł.

11. § 18 otrzymuje brzmie-

nie: Określa się środki do

dyspozycji jednostek po-

mocniczych na rok 2008 w

kwocie 409.000 zł zgodnie z

załącznikiem nr 10.

§ 2. Wykonanie uchwały

powierza się Burmistrzo-

wi Krotoszyna

§ 3. Uchwała wchodzi w

życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Dziêki œrodkom zabezpieczonym w bud¿ecie uda³o siê reaktywowaæ obchodzone
w Krotoszynie w miêdzywojniu Œwiêto Pu³ku. Inscenizacja  bitwy z wrzeœnia
1939 roku by³a ciekawym dope³nieniem imprezy.

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl
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Z sesji Rady Miejskiej  30 wrzeœnia 2008 r.

Współpraca ta dotyczy

w szczególności: ochrony

zdrowia, pomocy społecz-

nej, edukacji publicznej,

kultury i kultury fizycz-

nej, wspierania idei samo-

rządowej, współpracy ze

społecznościami lokalny-

mi i regionalnymi innych

państw.

Do zadań realizowa-

nych w ramach programu

należy m.in. organizowa-

nie wsparcia osób star-

szych, dyskryminowa-

nych grup społecznych

oraz osób niepełnospraw-

nych, wspieranie partner-

stwa we współpracy admi-

nistracji publicznej i sekto-

ra pozarządowego. Zalicza

się tutaj także działalność

na rzecz mniejszości naro-

dowych, ochrony i promocja

zdrowia, przeciwdziałania

patologii uzależnień, edu-

kacji i sportu dzieci i mło-

Powiat postanowił

przekazać gminie prowa-

dzenie doradztwa meto-

dycznego dla nauczycieli

szkół i placówek podlega-

jących starostwu, czyli

szkół ponadgimnazjalnych

i szkoły specjalnej. Poro-

zumienie dotyczy doradz-

twa metodycznego z na-

stępujących przedmiotów:

matematyki, języka pol-

skiego, języków obcych,

przedmiotów zawodo-

wych, oligofrenopedagogi-

ki, wychowania fizyczne-

go, historii i wosu oraz

biologii.

Radni gminni podjęli na

wrześniowej sesji uchwa-

Rada Miejska wyraziła

zgodę na zaciągnięcie w

2009 roku zobowiązań fi-

nansowych na rzecz

współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi w

wysokości 1 mln 85,5 tys.

zł .  Pieniądze te będą

przeznaczone na zadania

zawarte w rocznym pro-

gramie współpracy.

Uchwała wchodzi w

życie z dniem podjęcia, jej

Radni zdecydowali we

wrześniu, że pieniądze z

umorzenia pożyczki na bu-

dowę kolektora lewobrzeż-

nego (107 tys. zł) oraz bu-

dowę kanalizacji w Gorzupi

(103 tys. zł), razem 210 tys.

zł, zostaną przeznaczone na

inne inwestycje gminne, w

tym na modernizację Szko-

ły Podstawowej nr 4.

Uchwała wchodzi w życie

z dniem podjęcia, jej wyko-

nanie powierzono burmi-

strzowi.                          (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 1

ustawy z 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tj

DzU z 2001 r. nr 142, poz.

Plan obejmuje obszar o

powierzchni około 27 ha. Na

obszarze objętym planem

przewiduje się inwestycje z

zakresu infrastruktury

technicznej, jak: moderniza-

cja ulic, sieci wodociągowej

Roczny program
Gmina przyjê³a roczny program* wspó³pra-

cy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz z
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po-
¿ytku publicznego.

dzieży, ekologii, ochrony

dóbr  kultury i integracji eu-

ropejskiej.

Uchwała wchodzi w

życie z dniem podjęcia, jej

wykonanie uchwały powie-

rza się Burmistrzowi Kroto-

szyna.

(eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2

pkt 15 ustawy z 8 marca

1990 r. o samorządzie gmin-

nym (tj. DzU z 2001 r. nr

142, poz. 1591; z późniejszy-

mi zmianami); art. 5 ust. 3

ustawy z 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku

publicznego i o wolonta-

riacie (DzU nr 96 r. poz.

873; z późniejszymi zmia-

nami) oraz art. 176 usta-

wy z 30 czerwca 2005 r. o

f inansach publicznych

(DzU z 2005 r. nr 249 poz.

2104;  z późniejszymi

zmianami).

Doskonalenie
nauczycieli

Gmina Krotoszyn zdecydowa³a siê na
zawarcie porozumienia z powiatem w spra-
wie doskonalenia zawodowego nauczycieli*.

łę upoważniającą burmi-

strza do podpisania po-

trzebnego porozumienia.

Uchwała wchodzi w

życie z dniem podjęcia z

mocą obowiązującą od 1

września br. Jej wykona-

nie powierza się burmi-

strzowi.                                 (eliz)

*Na podstawie art. 8 ust.

2a ustawy z 8 marca 1990

o samorządzie gminnym

(tj. DzU z 2001r. nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) w

związku z art. 70a ustawy

z 26 stycznia 1982r. - Kar-

ta Nauczyciela (tj. DzU z

2006r. nr 97, poz. 674 z

późn. zm.).

Pieni¹dze na wspó³pracê

wykonanie powierza się

burmistrzowi Krotoszyna.

                                         (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust.

1 ustawy z 8 marca 1990

roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity DzU

z 2001 roku nr 142, poz.

1591;  z późniejszymi

zmianami) oraz w związ-

ku z §7 Rocznego Progra-

mu Współpracy Miasta i

Gminy Krotoszyn z orga-

nizacjami pozarządowymi

oraz z podmiotami, o któ-

rych mowa w art. 3 ust. 3

ustawy z 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku

publicznego i o wolonta-

riacie na rok 2009, stano-

wiącego załącznik do

uchwały nr XXVII/201/

2008 Rady Miejskiej  w

Krotoszynie z 30 września

2008 r.

Na wrzeœniowej sesji podjêto uchwa³ê* o zobowi¹zaniach finanso-
wych w zwi¹zku ze wspó³praca gminy z organizacjami pozarz¹dowy-
mi.

Umorzone po¿yczki
Pieni¹dze uzyskane dziêki umorzeniu po¿yczek z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu gmi-
na przeznaczy* na inn¹ inwestycjê.

1591 z późn. zm.), w związ-

ku z art. 411 ust. 3 ustawy z

27.04.2001 roku – Prawo

ochrony środowiska (tj DzU

z 2008 r. nr 25, poz. 150 z

późn. zm.).

Plan dla £¹kowej i Jasnej
Podejmuj¹c uchwa³ê XXVII - 200, Rada Miejska uchwali³a we

wrzeœniu nowy plan zagospodarowania przestrzennego Krotoszyna w
rejonie ulic Jasnej i £¹kowej.

i kanalizacyjnej oraz budo-

wa nowych ulic. Plan nie

określa harmonogramu wy-

mienionych robót. Z treścią

obszernego dokumentu

można się zapoznać w BIP-

ie.

Uchwała wchodzi w życie

po upływie 30 dni od dnia

ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego, jej wyko-

nanie powierza się burmi-

strzowi.                          (eliz)

Pieni¹dze z umorzonej po¿yczki przydadz¹ siê miêdzy innymi na modernizacjê
Szko³y Podstawowej nr 4.

fo
t.
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Z sesji Rady Miejskiej  30 wrzeœnia 2008 r.

§ 1. W uchwale budżeto-

wej nr XVII/120/2007

Rady Miejskiej w Kroto-

szynie z 28.12.2007 r.,

zmienionej zarządzeniem

nr 566/2008 Burmistrza

Krotoszyna z 21.01.2008

r., zmienionej uchwałą nr

XVIII/140/2008 RM w Kro-

toszynie z 31.01.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XIX/149/2008 RM w Kroto-

szynie z 8.02.2008 r. ,

zmienionej uchwałą nr

XX/157/2008 RM w Kroto-

szynie z 7.03.2008 r. ,

zmienionej uchwałą nr

XXI/169/2008 RM w Kroto-

szynie z 4.04.2008 r. ,

zmienionej uchwałą nr

XXII/171/2008 RM w Kro-

toszynie z 1.05.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XXIII/180/2008 RM w Kro-

toszynie z 9.05.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XXV/189/2008 RM w Kro-

toszynie z 6.06.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XXVI/196/2008 RM w Kro-

toszynie z dnia 28.08.2008

r. wprowadza się następu-

jące zmiany

1. § 1 otrzymuje brzmie-

nie: Uchwala się dochody

budżetu w wysokości:

81.423.363 zł ,  z  tego:

1) dochody bieżące w

kwocie:  77.121.303 zł ,

w tym: a) dotacje celowe

otrzymane z budżetu pań-

stwa na zadania bieżące

z zakresu administracji

rządowej: 11.979.806 zł

b) subwencję ogólną w

kwocie: 24.626.802 zł, z

tego:

– część oświatowa:

20.410.701 zł

– część wyrównawcza:

3.048.342 zł

Wrzeœniowe zmiany w bud¿ecie
Rada

Miejska
uchwali³a*
zmiany w
tegorocz-
nym bud¿e-
cie.

– część równoważąca:

1.167.759 zł

2) dochody majątkowe w

kwocie: 4.302.060 zł.

Szczegółowy plan docho-

dów budżetu Miasta i

Gminy Krotoszyn na 2008

rok przedstawia załącz-

nik Nr 1 do uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmie-

nie: 1) Uchwala się wydat-

ki budżetowe w wysokości

:  87.877.807 zł,  w tym:

– wydatki na realizację

zleconych zadań bieżą-

cych z zakresu admini-

stracji rządowej w kwocie

11.979.806 zł

2) W wydatkach ustalo-

nych w § 2 pkt 1 wyodręb-

nia się:

a) wydatki bieżące w kwo-

cie: 69.965.892 zł, w tym:

– wynagrodzenia i  po-

chodne od wynagrodzeń:

28.343.151 zł

– dotacja podmiotowa dla

instytucji  kultury:

896.291 zł, w tym: KOK

1.121.000 zł, Biblioteka

526.100 zł ,  Muzeum

249.191 zł

– dotacja podmiotowa dla

publicznej jednostki sys-

temu oświaty prowadzo-

nej przez osobę prawną

inną niż JST: 149.400 zł

– obsługa długu: 1.302.500

zł

b) wydatki majątkowe w

kwocie:  17.911.915 zł .

Szczegółowy plan wydat-

ków budżetu Miasta i

Gminy Krotoszyn na 2008

rok przedstawia załącz-

nik Nr 2 do uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmie-

nie: W budżecie tworzy

się rezerwy:

1) ogólną w kwocie:

46.502 zł,

2) celowe w wysokości

443.500 zł ,  z  tego:

a) na realizację zadań

własnych z zakresu za-

rządzania kryzysowego

40.000 zł,

b) na zabezpieczenie

środków w wysokości

403.500 zł na udział wła-

sny gminy w ramach

wniosków składanych

przez gminy na dofinan-

sowanie z Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki

oraz Wielkopolskiego Re-

gionalnego Programu

Operacyjnego.

4. § 4 otrzymuje brzmie-

nie: 1. Deficyt budżetowy

w kwocie 6.454.444 zł zo-

stanie sfinansowany

przychodami z tytułu emi-

sji obligacji, pożyczek i

kredytów w kwocie

3.522.011 zł oraz pozosta-

łymi przychodami w kwo-

cie 2.932.433 zł pochodzą-

cymi z prywatyzacji ma-

jątku jednostki samorzą-

du terytorialnego w kwo-

cie 1.113.996 zł oraz z

nadwyżki wolnych środ-

ków pieniężnych z lat

ubiegłych  w kwocie

1.818.437 zł.

2. Zestawienie przycho-

dów i rozchodów określa

załącznik Nr 3 do uchwa-

ły.

5. § 5 otrzymuje brzmie-

nie: Określa się wykaz

wydatków majątkowych,

w tym inwestycji realizo-

wanych przez gminę w

roku budżetowym oraz

wysokość  nakładów

zgodnie z załącznikiem

nr 4 do uchwały. Ustala

się wieloletni program

inwestycy jny  na  la ta

2008 - 2011 zgodnie z za-

łącznik iem nr  7  do

uchwały.

6.  § 8 pkt 1 otrzymuje

brzmienie:  Określa się

plany przychodów i wy-

datków zakładów budże-

towych zgodnie z załącz-

nikiem nr 5 do uchwały.

7. § 11 otrzymuje brzmie-

nie: Ustala się dotacje

celowe z budżetu gminy

na finansowanie lub do-

finansowanie zadań zle-

conych do realizacji pod-

miotom niezal iczanym

do sektora finansów pu-

b l icznych wysokości

1.456.277 zł  zgodnie z

załącznikiem nr 6 do ni-

niejszej uchwały.

8. § 12 otrzymuje brzmie-

nie: Ustala się limity zo-

bowiązań z tytułu emisji

papierów wartościowych

oraz kredytów i  poży-

czek w kwocie 8.788.461

zł, z tego na:

1) sfinansowanie przej-

ściowego deficytu budże-

tu - w kwocie 800.000 zł;

2) sfinansowanie plano-

wanego deficytu budżetu

- w kwocie 3.522.011 zł;

3) spłatę wcześniej za-

ciągniętych zobowiązań

z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz za-

ciągniętych pożyczek i

kredytów -  w kwocie

4.466.450 zł.

9. § 18 otrzymuje brzmie-

nie: Określa się środki

do dyspozycji jednostek

pomocniczych  na  rok

2008 w kwocie 410.400 zł

zgodnie z załącznikiem

nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały

powierza się Burmistrzo-

wi Krotoszyna

§ 3. Uchwała wchodzi w

życie z dniem podjęcia.

(rm)

*Na podstawie art. 18 ust.

2 pkt 4 ustawy z dnia 8

marca 1990 roku o samo-

rządzie gminnym (jedno-

lity tekst Dz.U. z 2001

roku Nr 142 poz. 1591 z

późn. zm.), art. 166 oraz

art. 184 ust. 1, ust. 2 pkt 3

ustawy z dnia 30 czerwca

2005 roku o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 249,

poz. 2104 z późn. zm.)

fo
t.

 B
ar

te
k 
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Dobre rozplanowanie bud¿etu pozwala nie tylko na prowadzenie inwestycji, ale równie¿ na organizowanie atrakcyjnych dla
mieszkañców imprez rozrywkowych - Tu: Dni Krotoszyna

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl 21
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Og³oszenie

o przetargu
Burmistrz Krotoszyna przeznacza do
sprzeda¿y atrakcyjne tereny pod budow-
nictwo mieszkaniowe oraz pod dzia³al-
noœæ gospodarcz¹.

Burmistrz Krotoszyna ogłasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej
w Krotoszynie przy ulicy Zgodnej.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości

1. Nr działki 6396, ark. mapy 106, obręb: 0001, m. Kroto-
szyn, o pow. 1425 m2, KW 34189,
przy ul. Zgodnej.

II. Opis nieruchomości

Nieruchomość wyżej wymieniona przeznaczona do sprze-
daży położona jest przy ul. Zgodnej przy drodze o na-
wierzchni gruntowej. Najbliżej położona infrastruktura
komunalna taka jak: sieć energetyczna, wodociągowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna znajduje się w ulicy
Gorzupskiej.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-

darowania

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Krotoszyna zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/213/2000r. z 26 paździer-
nika 2000r. stanowią tereny mieszkalnictwa jednorodzin-
nego. Teren oznaczono na rysunku planu symbolami M;
M2; M3. Jest to teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywności zabudowy. Obecnie nieruchomość wymie-
niona w ptk. I stanowi użytki rolne.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie określa się.

V. Cena wywoławcza nieruchomości w złotych netto

1. dz. nr 6396 64.125,00zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto
dwadzieścia pięć złotych).
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w
wys. 22% od zaproponowanej w przetargu ceny.

VI. Przetarg odbędzie się 6 listopada 2008 roku w
Urzędzie Miejskim w Krotoszynie w sali nr 40 o godz.
10.30.
Upoważnieni do wzięcia udziału w przetargu są wszyscy,
którzy wpłacą wadium w wysokości 4 000 złotych. Wadium
z określeniem nr działki należy wpłacić najpóźniej do 3
listopada 2008 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kroto-
szynie prowadzonego przez WBK BZ Krotoszyn 50 1090
1157 0000 0000 1501 5855 lub w kasie tutejszego urzędu
pokój nr 26.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym
uczestnikom przetargu zwraca się. W przypadku wygrania
przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia aktu notarialne-
go w wyznaczonym dniu – wadium ulega przepadkowi.

VII. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego

ponosi nabywca.

VII. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w

godz. od 8.00 - 15.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 7 pokój 24.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia

przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Krotoszyna og³asza drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o¿o-
nej w Krotoszynie przy ulicy Klemczaka.

I Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

1.Nr działki 681/3, ark. mapy 13, obręb: 0001, m. Krotoszyn, o pow. 4134 m2,

KW 31318.

II Opis nieruchomości:

Nieruchomość wymieniona w pkt. I poz. 1 położona jest w Krotoszynie przy

ulicy Klemczaka. Infrastrukturę komunalną nieruchomości stanowią nastę-

pujące sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektryczna.

Działka w części jest zajęta przez drogę powiatową (ul. Klemczaka). W

dziale III KW 31318 wpisano prawo użytkowania na rzecz PKP Energetyki

Sp. z o.o. oraz Telekomunikacji Kolejowej zgodnie z par. 5 umowy z dnia

29.05.2006r. w zakresie napraw i konserwacji sieci.

III Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego miasta Krotoszyna obejmującym północno-zachodni rejon

śródmieścia ograniczony ulicami: Mickiewicza, Fabryczną, Konstytucji 3

Maja, pl. Dworcowym, Dworcową, terenami wokół byłej kolejki wąskotoro-

wej oraz ul. Klemczaka, Benicką i Masłowskiego” zatwierdzony uchwałą nr

XXX/244/2005 Rady Miejskiej Krotoszyna z 31 marca 2005 r. – jest to teren

działalności produkcyjnej, składów, magazynów, działalności hurtowej,

warsztatowej, usług oraz teren lokalizacji biur, zaplecza socjalnego itp.

Na terenie tym obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkanio-

wej za wyjątkiem adaptacji istniejącego budynku administracyjnego. Dział-

ka nr 681/3 – częściowo jednostka bilansowa P1 oraz częściowo jednostka

bilansowa KDZ1 – tereny ulicy publicznej klasy zbiorczej.

IV Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie określa się.

V Cena wywoławcza nieruchomości w złotych netto:

dz. nr 681/3 799 tys. zł. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku

VAT w wys. 22% od zaproponowanej w przetargu ceny.

VI Przetarg odbędzie się 6 listopada 2008 roku

w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie w sali nr 40 o godz. 10.00.

Upoważnieni do wzięcia udziału w przetargu są wszyscy, którzy wpłacą

wadium w wysokości 40 tys. złotych. Wadium z określeniem nr działki

należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 listopada 2008 roku na konto Urzędu

Miejskiego w Krotoszynie, prowadzone przez WBK BZ Krotoszyn 50 1090

1157 0000 0000 1501 5855 lub w kasie tutejszego urzędu, pokój nr 26.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na

poczet ceny nabycia, natomiast zwraca się je pozostałym uczestnikom

przetargu. W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawar-

cia aktu notarialnego w wyznaczonym dniu wadium ulega przepadkowi.

VII Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

VIII Informacje dotyczące przetargu można uzyskać  w godz. od 8.00-

15.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7. pokój 24.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wy-

brania którejkolwiek z ofert.
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- Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych prowa-
dzących działalność pożytku publicznego oraz do osób prawnych
i jednostek kościelnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
- Termin realizacji zadania - od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009 r.
- Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go na rzecz
mieszkańców gminy Krotoszyn.
- Oferty zapieczętowane należy złożyć w Urzędzie Miejskim w
Krotoszynie, ul. Kołłątaja7 w punkcie informacyjnym do 31 paź-
dziernika 2008 r. Na kopercie z ofertą winny być umieszczone
następujące informacje: „Otwarty konkurs ofert”, numer zada-
nia.
- Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

� możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządową,
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyj-
ne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nad-
zorowane,
� ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
� celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z poli-

Zapraszamy na forum IS
Drogi Czytelniku, czy chciałbyś się podzielić swoimi spostrzeżeniami i uwagami na  aktualne,
dotyczące naszej gminy, tematy? Napisz. Lub przyjdź do redakcji. Czekamy na listy oraz e-
maile podpisane imieniem i nazwiskiem. Na prośbę autora zachowamy dane personalne do
wiadomości redakcji. Tekstów anonimowych lub obelżywych nie traktujemy poważnie. Nade-
słane listy będą w miarę możliwości publikowane na łamach IS  - zastrzegamy sobie prawo
skracania tekstów zbyt długich lub niezwiązanych z aktualnymi tematami. Nadesłanych tek-
stów nie zwracamy.

Nasz adres:

Informacje Samorz¹dowe, Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn

tel. (62) 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl

Gdzie znajdziesz IS
Czasopismo jest dostarczane do domów za pośrednictwem poczty, ale ze względu na wielkość
nakładu - 6 000 egzemplarzy – może nie docierać do wszystkich. Osoby, które nie otrzymały
Informacji Samorządowych, znajdą je w Urzędzie Miejskim: w punkcie informacyjnym, w
sekretariacie oraz w Wydziale Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej (pok. 46).
IS są wykładane także w holu Urzędu Stanu Cywilnego (Rynek-Ratusz) oraz w Gminnym Cen-
trum Informacji (budynek Biblioteki).                                                                                     (red.)

OG£OSZENIE
Burmistrza Krotoszyna o otwartym konkursie ofert

Działając na podstawie uchwały nr XXVII/201/2008 Rady Miej-
skiej w Krotoszynie z 30 września 2008 r. w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z
organizacjami pozarządowymi na 2009 rok oraz ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (DzU nr  96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
Burmistrz Krotoszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na nastę-
pujące zadania:

1. Organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie
szans osób starszych i dyskryminowanych grup
społecznych.

2. Wspieranie współpracy administracji publicz-
nej i sektora pozarządowego w zakresie reali-
zacji zadań publicznych.

3. Działalność na rzecz mniejszości narodo-
wych.

4. Wspieranie działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia

5. Działania na rzecz edukacji dzieci i młodzie-
ży.

6. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, pracow-
ników szkół oraz administracji oświatowej.

7. Działania na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społecznościami.

8. Organizowanie wypoczynku letniego i zimo-
wego dla dzieci i młodzieży.

9. Działania w zakresie patologii uzależnień.

10. Organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz
imprez sportowo-rekreacyjnych.

11. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego.

12. Wspieranie działań na rzecz upowszechnia-
nia kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i
tożsamości kulturowej.

tyką samorządu gminnego oraz z niniej-
szym ogłoszeniem,
� ocena realizacji wcześniej powierzonych
projektów, w tym ich liczbę,
� rzetelność, terminowość wykonania i
rozliczenia innych zadań finansowanych z
budżetu gminy,
� wielkość deklarowanych środków wła-
snych oferenta.
- Zlecenie realizacji zadania nastąpi w for-
mie powierzenia wykonania zadania wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji lub wsparcia zadania wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.
- Oferty rozpatrzy zespół powołany przez
Burmistrza Krotoszyna w terminie do 31
grudnia 2008 roku.
- Na stronach portalu internetowego Urzę-
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Nr zadania / Nazwa zadania / Wysokość środków  finansowych w zł

du Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu zo-
stanie opublikowany wykaz wybranych oferentów
i zleconych zadań, na które przyznano dotację i
kwot przyznanych na realizację tych zadań.
- Zastrzega się prawo unieważnienia wyboru ofert
w przypadku zamiany uchwały budżetowej.
-  Oferta realizacji zadania publicznego winna być
złożona według wzoru określonego w załączniku
nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. w spra-
wie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pu-
blicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania,

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wy-

dziale Oświaty i Spraw Społecznych Rynek Ra-

tusz pok. nr 4, tel. 725-23-17 oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej www.bip.um.krotoszyn.pl

Dziêki dotacji z Urzêdu Miejskiego Krotoszyñski Hufiec ZHP organizuje miêdzy innymi nieobozow¹ akcjê letni¹. Na zdjêciu
uczestnicy tegorocznego biwaku w Wielkim Borze ko³o Jutrosina
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Gośćmi spotkania byli: prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Zo-
fia Jamka, radni gminni, sekre-
tarz Powiatu Krotoszyńskiego
Edward Kozupa oraz przedsta-
wiciel biura poselskiego Macie-
ja Orzechowskiego. Zaproszeni
byli także: dyrektorzy placówek
oświatowych i jednostek organi-
zacyjnych, starszy wizytator Ku-
ratorium Oświaty w Poznaniu
Sławomir Wilak, przedstawicie-
le związków zawodowych, eme-
rytowani nauczyciele, nagrodze-
ni pedagodzy oraz firmy i insty-
tucje, które finansowo i rzeczo-
wo wspomagają działalność
szkół.

Podczas imprezy nauczyciel-
ka SP nr 4 Kinga Sygnet złożyła
ślubowanie, po wcześniejszym
zdaniu egzaminu na stopień na-
uczyciela mianowanego. Bur-
mistrz Julian Jokś wręczył na-
grody dyrektorom oraz nauczy-
cielom za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze i wyróżnia-
jącą pracę pedagogiczną. Nagro-
dy otrzymali:
- Mirosława Bała, dyr. Przedsz.
nr 3
- Elżbieta Kubiak, dyr. SP nr 4

Œwiêto edukacji
14 paŸdziernika

w krotoszyñskim
Ratuszu odby³a siê
uroczystoœæ z okazji
Dnia Edukacji Naro-
dowej.

- Aleksandra Leja, dyr. Gim. nr 4
- Beata Molenda, dyr. Zespołu
Szkół w Orpiszewie
- Sabina Rybakowska, dyr. Ze-
społu Szkół w Benicach
- Renata Sawicka, dyr. Przedsz.
nr 1
- Zofia Walkowiak, dyr. Przedsz.

nr 5
- Zenon Szczęsny, dyr. SP w Lu-
togniewie
- Mariola Kaźmierczak, wicedyr.
Zespołu Szkół nr 1 z Oddziała-
mi Integracyjnymi
- Katarzyna Maciejewska, wice-
dyr. SP nr 8
- Renata Patalas, wicedyr. Gim.
nr 2
- Juliusz Poczta, wicedyr. Gim. nr
2
- Katarzyna Bilińska, naucz.
Zespołu Szkół nr 2 z Oddziała-
mi Integracyjnymi
- Helena Flajszer, pedagog Ze-
społu Szkół nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi
- Krystyna Frala, naucz. SP w
Świnkowie
- Julita Janicka-Burzyńska, na-
ucz. SP 8
- Izabela Jelinowska, naucz.
Gim. nr 4
- Iwona Kaszubowska, naucz. SP
w Lutogniewie
- Janina Klimek, naucz. SP w
Lutogniewie
- Hanna Sztuka, naucz. SP nr 4
- Renata Witczak, naucz. Zespo-
łu Szkół nr 3
- Przemysław Patryniak, naucz.
Zespołu Szkół nr 1 z Oddziała-

mi Integracyjnymi
- Stanisław Szelągowski, naucz.
Zespołu Szkół w Orpiszewie.

Impreza była okazją do uho-
norowano emerytowanych na-
uczycieli odznaką za 50-letnią
przynależność do Związku Na-

uczycielstwa Polskiego, przy-
znaną przez Prezesa Zarządu
Głównego ZNP Sławomira Bro-
niarka. Otrzymali ją: Anna Bą-
kowska, Maria Czuszke, Irena
Janczak, Maria Jędrzejczak,
Krystyna Kaszkowiak, Maria
Łukomska, Irena Szpoper, Ur-
szula Wietrzyńska, Maria Wro-
necka, Roman Zybała.

Spotkanie pozwoliło również
na złożenie podziękowań fir-
mom i instytucjom wspierają-
cym placówki oświatowe.  Po-
dziękowania otrzymali: Dariusz
Fabianowski - DAF-MAL, Maria
i Franciszek Banaszakowie -
Centrum Materiałów Budowla-
nych, Wiesław Gembiak i Paweł
Mikstacki PPHU Gembiak –Mik-
stacki, Leszek Nowak - Centrum
Ogrodnicze „Domestica”, Daria
i Zbigniew Głodasowie - Restau-
racja Ratuszowa, Rufina i Da-
riusz Nadolni, Józef Niedbała -
Instalatorstwo Elektryczne,
Elektromechanika, Stanisław
Walczak - PHU Instalacje Sani-
tarne, c.o. i gazowe, Radosław
Pawlaczyk - Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe, Józef Kujawski
- Zakład Przetwórstwa Mięsne-
go „JUMADAR”, Cezary Sztuder

- AGRO UNIMA, Stanisław Szpo-
per – przewodniczący Rady
Osiedla nr 4 w Krotoszynie, Da-
nuta i Maciej Przewoźni - BRI-
COMARCHE, Bogusław
Szeszycki - EWA Krotoszyn S.A.,
Mariusz Kubiak - Przedsiębior-
stwo Remontowo-Budowlane,
Renata i Kryspin Rozumowie,
Bogdan Kubera, Hasan Hamito-
glu – ELPA Onder sp. z o.o., Ma-
rian Szwałek - Ciesielstwo, obu-
dowa wnętrz i mieszkań, Małgo-
rzata i Piotr Puźniakowie - Za-
kład Produkcji i Montażu Urzą-
dzeń i Konstrukcji Stalowych,
Beata i Norbert Macniakowie -
Bar „Orpiszewianka”, Tadeusz
Kierakowicz - Zakład Tapicerski
BETA, Andrzej Maciejewski,
Karina Zimna - dyr. Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej, Jan
Urbaniak.

Dodatkowe podziękowania
przekazano dyr. Karinie Zimnej
za aktywną współpracę z Samo-
rządowym Ośrodkiem Doskona-
lenia Nauczycieli w Krotoszynie
oraz Janowi Urbaniakowi za
koordynowanie działań związa-
nych z rozwojem szkolnictwa
wyższego na terenie naszej gmi-
ny.

Uroczystość uświetnił pro-
gram artystyczny uczniów Ze-
społu Szkół w Orpiszewie, przy-
gotowany pod kierunkiem Alek-
sandry Paszek i Stanisława Sze-
lągowskiego, nauczycieli tej
szkoły.                                (woss)

Burmistrz Julian Jokœ sk³ada podziêkowania sponsorom krotoszyñskiej edukacji

Karol Kaj, szef krotoszyñskiego ZNP, wrêcza  odznaki d³ugoletnim zwi¹zkowcom

Wyró¿nionym gratulacje sk³ada³a tak¿e Zofia Jamka, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej

Goœæmi spotkania byli przede wszystkim nauczyciele
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