
www.is.krotoszyn.pl                                           12 (72)

1

fo
t.

  
M

o
n
ik

a
 M

e
n
zf

e
ld

-C
zu

b
a
k

SAMORZADOWE
I n f o r m a c j e

15 czerwca 2009r.

nr 12 (72)

Redaktor wydania:

Izabela Bartoœ

D W U T Y G O D N I K   S A M O R Z Ą D U    K R O T O S Z Y Ń S K I E G O                                                                          I S S N  1 7 3 2 -2 0 4 9
,

31 maja na Jeziorze Odrzykowskim w Krotoszynie odby³y siê zawody wêd-
karskie o Puchar Burmistrza Krotoszyna. Organizatorem zawodów by³ Urz¹d Miejski
oraz ko³o miejskie Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. Sklasyfikowano 30 zawodni-
ków. Najlepszymi okazali siê:
Micha³ Witkowski - z³owi³ 9,09 kg
Rafa³ Dziergwa - 3,29 kg
Ferdynand WoŸny - 2,25 kg.
Pierwsz¹ szesnastkê zawodników nagrodzono drobnymi upominkami, które
ufundowali sponsorzy i Urz¹d Miejski.                                                      (rom)

W przedszkolu i szkolePuchar za ryby
27 maja przedszkolaki z

oddziału przedszkolnego
przy kobierskiej podstawów-
ce świętowały Dzień Matki.
Dzieci śpiewały, recytowały
wierszyki i wręczały swoim
mamom własnoręcznie przy-
gotowane laurki. Po części
artystycznej mamy wraz ze
swymi pociechami brały
udział w zabawach. Można
też było skosztować słodko-
ści przygotowanych na tę
uroczystość.

Dzień później kobierscy
uczniowie dowiedzieli się
wiele ciekawych rzeczy na
temat segregacji odpadów.
Prelekcję dla klas I - III przy-
gotowali uczniowie kroto-
szyńskiego Technikum

Ochrony Środowiska w Kroto-
szynie. Młodzi słuchacze rozma-
wiali o tym, jak ważne dla śro-
dowiska jest segregowanie od-

padów i ćwiczyli praktycznie tę
umiejętność. Na koniec przygo-
towali własne plakaty zachęca-
jące do segregacji śmieci.  (sk)

Wypadaj¹cy w maju Tydzieñ Bibliotek
pozwoli³ mieszkañcom Krotoszyna spoj-
rzeæ inaczej na rolê ksi¹¿nicy w naszym
mieœcie. Na zdjêciu Zespó³ Tañca Ludo-
wego  „Krotoszanie”podczas wystêpu z
okazji Dnia Bibliotekarza (czyt. s. 4).
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Fina³ Roku Przedszkolaka odby³
siê na placu przy ul. Sportowej.
Czytaj s. 3.
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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   19  00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Przedszkole nr 7 Maciuœ na os.
Korczaka zaprasza 19 czerwca o
godz. 16.00 na Festyn Rodzinny.
W programie: konkursy rodzinne,
zabawy plastyczne, kiermasz ksi¹-
¿ek, dmuchany zamek, pokaz ka-
rate i tresury psów, znakowanie
rowerów (potrzebny PESEL) i lo-
teria fantowa. Losy do nabycia w
przedszkolu od 6.30, losowanie
g³ównych nagród o godz. 18.15.
Czynne bêd¹ kawiarenki pod
chmurk¹.

W dniach 19- 21 czerwca po raz
6. odbêdzie siê Ogólnopolski Fe-
stiwal Kultur Chrzeœcijañskich
„Pozytywne Wibracje”. Koncerty
odbêd¹ siê w parku miejskim
przed pa³acem Ga³eckich. Wiêcej
czytaj s. 3.

21 czerwca w Kobiernie festyn
szkolny z wieloma atrakcjami dla
dzieci i starszych uczestników.
Szczegó³y na stronie poni¿ej.

Muzeum Regionalne zaprasza do
30 czerwca na wystawê plenerow¹
(przy budynku) „Tu zasz³a zmiana...
Widoki Krotoszyna na pocztów-
kach z XIX/XX w. i wspó³czesnych
fotografiach”. Natomiast do 15
sierpnia na odwiedzaj¹cych czeka
wystawa wspó³czesnej rzeŸby lu-
dowej „Œwiat w drewnie zaklêty”.

Do koñca czerwca mo¿na ogl¹daæ
w Krotoszyñskiej Bibliotece Pu-
blicznej wystawê uczniowskich
prac plastycznych „Dlaczego war-
to odwiedziæ Krotoszyn”. Wiêcej
czytaj s. 4.

Galeria Refektarz zaprasza na wy-
stawê autorstwa Zenona Kaczma-
rzyka pt. „Malarstwo i rzeŸba”. Eks-
pozycjê mo¿na ogl¹daæ do 3 lipca.

Mój dzielnicowy
Grzegorz Czerwonka garnitur agenta ubez-
pieczeniowego zamieni³ na mundur policyj-
ny. I jest przekonany, ¿e to by³ dobry po-
mys³.

Dzielnicowy
sier¿ant Grzegorz Czerwonka
wiek 31 lat
¿ona Gra¿yna
dzieci: syn Patryk (9 lat), córka
Oliwia (3 lata)
zainteresowania - sport, film

Dzielnica nr 8 obejmuje wsie: Be-
nice, Bo¿acin, Brzoza, Durzyn,
Dzier¿anów, Kobierno, Luto-
gniew, Nowy Folwark, Tomnice,
Unis³aw, Wronów, Wielowieœ,
Romanów, Raciborów, Wró¿ewy,
Salnia, Osusz

Kontakt z dzielnicowym
- tel. 062 725-52-41,
w komendzie -  pokój 113
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Zanim zosta³ policjantem praco-
wa³ w bran¿y ubezpieczeniowej, ale
to nie by³o to, czym chcia³ siê zajmo-
waæ. Pan Grzegorz zostawi³ wiêc
ubezpieczenia, a ¿e trwa³ nabór do
wielkopolskiej policji, postanowi³ z³o-
¿yæ dokumenty w komendzie. Prze-
szed³ ca³¹ procedurê naboru, uzyska³
zadowalaj¹ce wyniki i po odbyciu
pó³rocznego szkolenia dla œwie¿o
upieczonych policjantów móg³ roz-
pocz¹æ pracê. Trafi³ do ogniwa patro-
lowo-interwencyjnego. Od przesz³o
roku jest dzielnicowym „ósemki”,
jednej z dwóch dzielnic obejmuj¹cych
tereny wiejskie.

- Praca w rejonie wiejskim wy-
gl¹da podobnie jak praca kolegów w
mieœcie, problemy we wszystkich
dzielnicach s¹ zbli¿one - mówi dziel-
nicowy Czerwonka.

W dzielnicy pana Grzegorza naj-
czêœciej zdarzaj¹ siê drobne kradzie-
¿e, gin¹ g³ównie rowery. S¹ rodziny
z problemami  alkoholowymi i z prze-
moc¹ domow¹. W rejonie „ósemki”
dosz³o tak¿e do bandyckiego rozbo-
ju, tutaj dzia³a³a równie¿ samochodo-
wa dziupla. Nie znaczy to jednak, ¿e
jest to dzielnica przestêpcza i niebez-
pieczna. Takie zdarzenia mog³y mieæ
miejsce równie dobrze w innych miej-
scowoœciach.

Dobrze uk³ada siê dzielnicowe-
mu wspó³praca ze szko³ami, odwie-
dziny spowodowane s¹ g³ównie
udzia³em w lekcjach, na których
mówi o bezpieczeñstwie podczas
drogi do szko³y czy te¿ w czasie wa-
kacji. Zdarza siê jednak, ¿e idzie po
to, ¿eby odbyæ rozmowê z niesfor-
nym uczniem. To jednak doœæ rzad-
kie przypadki. Wspomina, jak kiedyœ
mia³ przeprowadziæ rozmowê  profi-
laktyczn¹ z pewnym uczniem w obec-
noœci rodziców. - Ch³opak rozp³aka³
siê na mój widok, tak naprawdê
wszelkie t³umaczenia by³y zbêdne, bo
sam mundur zrobi³ swoje - wspomi-
na policjant. - Uspokajanie ucznia
zajê³o wiêcej czasu, ni¿ trwa³aby
sama rozmowa. Po swoim rewirze

dzielnicowy porusza siê radiowozem,
g³ównie planuje wizyty tam, gdzie byæ
musi z uwagi na prowadzone postê-
powania, koniecznoœæ sporz¹dzenia
wywiadu œrodowiskowego. Nie prze-
ra¿a go praca papierkowa, która cze-
ka na niego po powrocie do komen-
dy, praca w ubezpieczeniach skutecz-
nie oswoi³a go z papierami. Jako poli-
cjantowi nie podoba mu siê „oszczê-
dzanie” na policji, co przek³ada siê
miêdzy innymi na problemy ze sprzê-
tem komputerowym.                (mm)
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30 maja w Krotoszynie odbyło się Wojewódzkie Święto Ludowe. Ob-
chody rozpoczęła msza święta w kościele pw. Jana Chrzciciela w Kro-
toszynie, gdzie nastąpiło poświęcenie sztandaru Zarządu Powiatowe-
go Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krotoszynie. Po mszy nastąpił
uroczysty przemarsz uczestników na krotoszyński stadion, gdzie od-
była się cześć oficjalna i artystyczna.                                                 (seb)

Niedzielne popołudnie 7
czerwca na Błoniu w Kro-
toszynie upłynęło  pod ha-
słem „Stawiam na mleko”.

Do miasta w ramach
kampanii promującej mle-
ko i produkty mleczne za-
witał Mleczny Konwój z im-
prezą plenerową pełną
atrakcji dla dzieci,  mło-
dzieży i dorosłych. Do picia
mleka zachęcano na weso-
ło, poprzez zabawę. Najmłodsi
mogli do woli korzystać z pneu-
matycznych zjeżdżalni i ringu
bokserskiego czy też układać
uliczne puzzle. Uczestnikom
proponowano udział w zada-
niach sprawnościowych i zaba-
wach z nagrodami. Odbył się
konkurs wiedzy na temat pro-
duktów mlecznych i mleka. Go-
ściem specjalnym imprezy była
Ilona Felicjańska, która jest am-
basadorką kampanii. Przez cały

Zabawa w Kobiernie
Rada  Rodziców i Rada Pedagogiczna Szko³y  Podstawowej
w  Kobiernie zapraszaj¹  na II Festyn Rodzinny...

...który rozpocznie siê w niedzielê 21 czerwca o godz. 14.00 na boisku szkol-
nym w Kobiernie.

Pogram festynu

1. Wystêpy artystyczne przygotowane przez przedszkolaków i pierwszokla-
sistów.
2. Znakowanie rowerów przez policjantów Komendy Powiatowej w Kroto-
szynie (potrzebny PESEL w³aœciciela);
3. Koncert chóru szkolnego.
4. Wystêp zespo³u tanecznego z Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie.
5. Recital Anny Skrzypczak, absolwentki szko³y w Kobiernie.
6.Miniturniej pi³ki no¿nej, rodzice – uczniowie - nauczyciele
7.Miniturniej gry w dwa ognie, rodzice – uczniowie - nauczyciele.
8.Wystêp tancerzy z I LO w Krotoszynie.
9.Przegl¹d piosenki niemieckiej.
10. Pokaz walk wschodnich.

Zapewniamy równie¿ gry i zabawy dla dzieci, konkurencje sportowe, loteriê
fantow¹ z atrakcyjnymi nagrodami, kawê, domowe ciasto, kebab, potrawy z
grilla. Ok. godz. 19.00 losowanie nagród g³ównych. Po losowaniu zaprasza-
my wszystkich na zabawê taneczn¹.                                                            (sk)

4 czerwca br. o godz. 12.00 w
OSP Biadki odbyło się spotkanie
Zarządu OSP Biadki z Burmi-
strzem Krotoszyna, Komendantem
Powiatowym Państwowej Straży
Pożarnej, Zarządem Miejsko-
Gminnym ZOSP RP w Krotoszynie,
pracownikami KP PSP oraz pra-
cownikami Urzędu Miejskiego.

Spotkanie dotyczyło zdarzenia
drogowego, które miało miejsce 18
maja br. w miejscowości Warszty
w powiecie ostrowskim. W trakcie
spotkania ustalono wspólne stano-
wisko wszystkich stron, które
brzmi: „Przyczyną niewyjechania
OSP do ww. zdarzenia nie był brak
przygotowania jednostki, lecz błęd-
nie zinterpretowane informacje,
które zostały przekazane do sta-
nowiska kierowania. W konse-

Ludowcy pod sztandarem

Wspólne stanowisko
kwencji doprowadziło to do zawró-
cenia jednostki z wyjazdu. Wszel-
kie inne rozbieżne informacje na
ten temat nie mają związku z rze-
czywistą sytuacją.

Siły i środki, które zostały za-
dysponowane przez Centrum Po-
wiadamiana Ratunkowego w
Ostrowie Wlkp. i Krotoszynie, były
wystarczające do prowadzenia
działań ratowniczych. W związku
z powyższym jednostka z Biadek
pozostała w gotowości na wypa-
dek, gdyby zachodziła konieczność
zadysponowania większych sił i
środków do zdarzenia”.

Burmistrz Krotoszyna

mgr inż. Julian Jokś

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie

mł. bryg. mgr inż. Mariusz Przybył

 

 

Mleczna ekspedycja
w Krotoszynie

czas trwania imprezy dzieciom
rozdawano jogurty. Była także
możliwość skorzystania z porad
ekspertów na temat zdrowego
odżywiania się i doboru odpo-
wiedniej diety.   Mleczna ekspe-
dycja jest  finansowana ze środ-
ków unijnych, rząd polski oraz
Fundusz Promocji Mleczarstwa.
Więcej na temat kampanii moż-
na dowiedzieć się na stronie in-
ternetowej www.stawiamnamle-
ko.pl                                        (mm)
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K r ó t k o
Do 5 czerwca były przyjmo-
wane oferty zainteresowa-
nych udziałem w przetargu
nieograniczonym na dosta-
wę tłucznia granitowego w
roku bieżącym na potrzeby
gminy Krotoszyn. Zamó-
wienie dotyczy tłucznia w
ilości ca 1500 ton, o granu-
lacie do 63 mm, na wskaza-
ne miejsce na terenie całej
gminy.

Burmistrz Krotoszyna ogło-
sił drugi przetarg ustny
ograniczony dla mieszkań-
ców bloków wielorodzin-
nych usytuowanych przy ul.
Rawickiej. Ogłoszenie doty-
czy sprzedaży 10 wytyczo-
nych działek o pow. 21 m
kw. przeznaczonych pod
budowę garaży i położo-
nych przy ul. Rawickiej.
Przetarg odbędzie się 9 lip-
ca w Urzędzie Miejskim w
Krotoszynie w sali nr 41 o
godz. 10.00. Upoważnieni
do wzięcia udziału w prze-
targu są mieszkańcy, któ-
rzy najpóźniej do 6 lipca
wpłacą wadium w wysoko-
ści 500 złotych.

Do 14 grudnia posiadacze
psów, zameldowani na tere-
nie Miasta i Gminy Kroto-
szyn, mogą zgłaszać się do
lecznic weterynaryjnych,
aby bezpłatnie zaczipować
swojego pupila.  Natomiast
właściciele psów oznako-
wanych już wcześniej mogą
zgłaszać w gabinetach
dane o swoim czworonogu,
zostaną one wprowadzone
do bazy informacyjnej. W
bieżącym roku koszty akcji
w całości poniesie Urząd
Miejski w Krotoszynie, któ-
ry podpisał umowy na reali-
zację tych usług z czterema
gabinetami weterynaryjny-
mi: na ul. Piastowskiej 30,
Grudzielskiego 32, Zdu-
nowskiej 191 i na Bukówku
19. Nazwy gabinetów i go-
dziny przyjęć znajdziemy
na stronie internetowej
www.krotoszyn.pl

Zgodnie z unijnymi przepi-
sami od 2011 roku na wła-
ścicielach psów będzie cią-
żył obowiązek elektronicz-
nej identyfikacji czworono-
gów.                                 (eliz)

Do końca czerwca na stawach
parkowych zamontowane zo-
staną pływające fontanny. W
ubiegłym tygodniu rozpoczął się
montaż jednej z nich.

- Podczas robót związanych z
modernizacją stawów okazało
się, że stary wodotrysk na zbior-
niku od ul. Piastowskiej nie na-
daje się do ponownego montażu
- mówi Michał Kurek, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa. - Zdecydowaliśmy że zaku-
pimy fontanny na obydwa stawy.

Oba wodotryski będą pod-
świetlone. Ten na stawie od ul.
Zamkowej zostanie podświetlony
na biało. Za sprawą oświetlenia
leedowego wieloma kolorami bę-

dzie mienił się strumień fontan-
ny na stawie od strony ul. Pia-
stowskiej.

Dostawą i montażem urzą-
dzeń zajmie się konińska firma
LPI Serwis, której Urząd Miejski
zapłaci za to 60 tys. złotych (brut-
to). Pływające ozdoby nie potrze-
bują specjalnych zamocowań, są
zakotwiczone za pomocą odcią-
gów i bez problemu utrzymują się
na powierzchni. Fontanny tworzą
obrazy wodne (gejzer, mgła wod-
na, łuki wodne) w zależności od
wybranego ustawienia. Dodatko-
wo fontanna wpływa na poprawę
stanu wody w zbiorniku, powodu-
jąc jej napowietrzenie i ograni-
czając rozwój sinic.

(mm)

30 maja upłynął termin skła-
dania wniosków do Fundacji im.
Juliana Tuwima i Ireny Tuwim,
wspierającej  niepełnosprawne i
chore dzieci mieszkające na ob-
szarach wiejskich. Z inicjatywy
Wydziału Oświaty i Spraw Spo-
łecznych o pomoc do wysokości
5 000 zł na rehabilitację i sprzęt
leczniczy po raz pierwszy ubie-
gały się rodziny z gminy Kroto-
szyn. Pracownicy WOiSS przy-
gotowali informacje o wymaga-
niach fundacji i skierowali ją do
rodzin korzystających z progra-

Dla podkreślenia dużego znaczenia wychowania przedszkolnego dla
każdego człowieka rok szkolny 2008/2009 został ogłoszony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Przedszkolaka. W naszej
gminie w realizację różnych działań związanych z upowszechnia-
niem wychowania przedszkolnego włączyły się wszystkie przedszko-
la i oddziały przedszkolne. W ciągu mijającego roku szkolnego od-
były się wystawy, konkursy, przeglądy. 31 maja na zakończenie ob-
chodów Roku Przedszkolaka dzieci spotkały się z władzami miej-
skimi na stadionie. Atrakcją spotkania był „Quiz wiedzy przedszkol-
nej”, przeprowadzony wśród zaproszonych gości.                         (zw)

W naszej gminie - na 32 060
uprawnionych do głosowania w
wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego - do urn wyborczych
poszło 6 918 osób. Oddały one
6 903 głosy, z których za ważne
uznano 6 755. Frekwencja wy-
borcza oceniana jako liczba gło-
sów oddanych (także nieważ-
nych) wyniosła 21,53 procent.

Zainteresowanie wyborami
nie było więc imponujące, ale i
tak najwyższe w naszym powie-
cie, mieszkańcy pozostałych jed-
nostek mniej chętnie uczestni-
czyli w delegowaniu rodaków do
władz unijnych. W Koźminie
Wlkp. frekwencja wyniosła 18,93
procent, w Zdunach - 18,20, w
Rozdrażewie - 18,07, w Kobylinie
- 17,14, a w Sulmierzycach - 16,26
procent.

Średnia frekwencja dla całe-
go powiatu wyniosła 19,89 pro-
cent. Pokazuje ona zatem, że ob-
darzyliśmy wybory mniejszym
zainteresowaniem niż staty-
styczny Wielkopolanin. Wskaź-
nik dla naszego województwa
wyniósł 24,13. W całym kraju
głosy oddało 24,53 procent
uprawnionych osób.

Jakie ugrupowanie politycz-
ne zatriumfowało w wyborach?
Platforma Obywatelska po
dwóch latach rządzenia pokaza-
ła, że wygrywa w tym rankingu
popularności, zbierając w kraju
44,53 procent głosów. Drugie

W dniach 19 - 21 czerwca w
Krotoszynie odbędzie się VI
Ogólnopolski Festiwal Kultur
Chrześcijańskich. Miejscem kon-
certów będzie plac przed pała-
cem Gałeckich  w parku miej-
skim. W piątek 19 czerwca od
19.00 wystąpią zespoły Euange-
lion (www.euangelion.kdm.pl),
Elohim (www.elohim.pl) i Viola
Brzezińska (www.violabrzeziń-
ska.pl).  W sobotę 20 czerwca o
godz. 15.00 w kościele ś.ś. Piotra i
Pawła odprawione zostanie nabo-
żeństwo ekumeniczne. Na 16.00
organizatorzy zapraszają do ga-

Burmistrz

Krotoszyna

informuje...

... że na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim wywie-
szone zostały wykazy nieru-
chomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i najmu.

P³ywaj¹ce fontanny

Wnioski posz³y
mu Uczeń na Wsi, którzy kwali-
fikowali się do objęcia wspar-
ciem. Przygotowali także wzór
wniosku i udzielali informacji.
Zainteresowanie akcją było
duże, nie wszyscy dopytujący o
nią kwalifikowali się do otrzyma-
nia darowizny z fundacji.

Wnioski do fundacji wysłało
ponad 20 rodzin. W większości
ubiegały się one o pieniądze na
rehabilitację i refundację turnu-
sów rehabilitacyjnych. Wyniki
zostaną ogłoszone 30 czerwca.

(agat)

Muzyka w parku
lerii Refektarz na dyskusyjny pa-
nel ekumeniczny. Od 19.00 w par-
ku koncerty: Fioretti (ww.fioret-
ti.pl) ks. Andrzej Daniewicz - La
Pallotina, Monika Dziurlikowska
(www.monikadziurlikowska.pl).

W niedzielę nabożeństwo cha-
ryzmatyczne w kinie Przedwio-
śnie o godz. 11.00, natomiast par-
kowe koncerty od godz. 16.30. Wy-
stąpią: Artefix (www.aretfix.pl),
daMYrade (www.damyrade.pl),
Robert Kasprowicz (www.robert-
kasprowicz.com.pl), Pomoc Du-
chowa (www.pomocduchowa.pl).

 (eliz)

Eurowybory
w Krotoszynie
Jak wybieraliœmy 7 czerwca naszych eurode-
putowanych?  Wyniki wyborów pokazuj¹, ¿e
wprawdzie skutecznie, ale... niezbyt chêtnie.

miejsce zajęło Prawo i Sprawie-
dliwość - 27,40  procent, trzecie
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
z Unią Pracy - 12,34 procent,
natomiast czwarte - Polskie
Stronnictwo Ludowe z 7,01 pro-
centami.

W naszym powiecie głosy
rozłożyły się nieco inaczej.
Wprawdzie zwolennicy PO rów-
nież zdominowali wybory, bo po-
parcie dla polityków Platformy
okazało 33,21 procent głosują-
cych, ale aż 23,04 procent wybor-
ców zaufało przedstawicielom
PSL. 18,38 procent mieszkańców
głosowało na polityków z partii
obecnego prezydenta.

Z okręgu poznańskiego, czy-
li z Wielkopolski, mandaty euro-
parlamentarzystów uzyskali: Fi-
lip Kaczmarek - zdobył poparcie
127 963 głosujacych, Marek Si-
wiec - 64 976, Sidonia Jędrzejew-
ska - 64 944, Konrad Szymański
- 53 364, Andrzej Grzyb - 28 546.
Niestety, nie udało się nam wy-
delegować do unijnego parla-
mentu krotoszyńskiego repre-
zentanta - zastępcy burmistrza
Franciszka Marszałka. Nasz wi-
ceburmistrz startował z listy
PSL-u, gdzie zajmował pozycję
nr 6. Wprawdzie w naszym po-
wiecie sympatycy ludowców do-
pisali podczas wyborów, ale w
skali kraju było ich zbyt mało, by
wprowadzić krotoszynianina do
eurosalonów.                          (eliz)

Przedszkolaki
z burmistrzem
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Auta na targowisku
Zlot  aut po modernizacji zewnętrznej i wewnętrznej, czyli ko-

lejny Tuning Show 2009 odbył się tym razem na krotoszyńskim
targowisku, co w ogóle nie przeszkadzało sympatykom motory-
zacji. Ci zainteresowani samochodowymi przeróbkami i udosko-
naleniami dość licznie przybyli pooglądać auta po modernizacji.
Wybrano najładniejsze i najstarsze auto zlotu, rozegrano  kon-
kurencje sprawnościowe, wręczono dyplomy i puchary.         (mm)

Naj³adniejsze auto zlotu  - puchar od burmistrza
- alfa romeo GTV  Rados³aw Wojciechowski, Kalisz
- opel astra cabrio Hubert Kwiatkowski, Ko³o
- vw corrado Ludwik Michll, Wroc³aw

Najstarsze auto zlotu
- opel manta £ukasz Ziajka, Krotoszyn

Naj³adniejsze auto zlotu - puchar od klubu Krotoszyn Tuning
Team
- honda civic Mateusz Jankowiak, Stary Gostyñ
- alfa romeo 156 Marcin Jasiñski, Kalisz
- opel astra cabrio Hubert Kwiatkowski, Ko³o

Sprawnoœciówka
- tor:
1. Mateusz Grzêda vw golf Ostrów Wlkp czas 27.44
2. Artur Miko³ajczyk bmw Krotoszyn czas 28.48
3. Pawe³ Kotala honda civic Gostyñ czas 28.65
- rzut opon¹:
1. Artur Miko³ajczyk Krotoszyn 14.40m
2. £ukasz •ykliñski Ostrów Wlkp 13.00m
3. £ukasz Ciemniewski Krotoszyn 12.70m
- najg³osniejszy wydech
1.opel manta £ukasz Ziajka Krotoszyn 128.6 decybeli
2.bmw  Tomasz Samorzewski Kalisz 128.4 decybeli
3. vw golf Bartek B¹k Kalisz 127.8decybeli
car audio
1.ford c-max £ukasz Muszyñski Krotoszyn
2.renault clio Piotrek Klimczak Krotoszyn
3.vw passat Tomasz Urbaniak Krotoszyn

(mik)

6 maja UKS Polon Krotoszyn by³

organizatorem IX Turnieju Mini-
siatkówki Ch³opców o Puchar
Burmistrza Krotoszyna.

W dwóch kategoriach wiekowych o
zwyciêstwo walczy³o 16 dru¿yn z Go-
stynia, Jarocina, Sycowa, Ostrowite-
go oraz zespo³y UKS Polon Krotoszyn.
£¹cznie oko³o 70 zawodników rozegra-
³o na czterech boiskach 55 spotkañ.

Wyniki w kategorii „dwójek”
1. UKS Kaniasiatka Gostyñ I
2. UKS Kaniasiatka Gostyñ II
3. SP 1 Syców I

Wyniki w kategorii „trójek”
1. UKS Kaniasiatka Gostyñ I
2. SP 1 Syców
3. UKS Polon Krotoszyn I

Najlepszym zawodnikiem „dwójek” by³
Damian Goœciañski z UKS Kaniasiatka
Gostyñ, natomiast najlepszym zawod-
nikiem „trójek” - zawodnik tego same-
go klubu Szymon Mrozek. Pami¹tko-
we puchary i medale wrêczali wicebur-
mistrz Franciszek Marsza³ek oraz wi-
cedyrektor Szko³y Podstawowej nr 8
Katarzyna Maciejewska.

(chleb)

Na pytanie: „Dlaczego warto
odwiedzić Krotoszyn?” starali
się odpowiedzieć uczestnicy
konkursu zorganizowanego
przez Szkołę Podstawowa nr 8 w
Krotoszynie.

Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalistów oraz młodzieży
ze szkół średnich. Zadaniem naj-
młodszych uczestników było
przygotowanie albumu lub pla-
katu, gimnazjaliści mieli opraco-
wać prezentację multimedialną,
zaś uczniowie szkół średnich
kręcili film.

Wręczenie nagród laureatom
odbyło się 3 czerwca w Kroto-
szyńskiej Bibliotece Publicznej.
Do końca czerwca  w bibliotece
można oglądać wystawę prac
plastycznych nadesłanych na
konkurs.                               (mm)

Nagrodzeni
Kategoria „album”
I miejsce - Magdalena Konrady,
Joanna Pawłowska (SP nr 8),
II miejsce - Magdalena Głuch,
Anna Kowalewicz, Anna Ka-
czyńska, Daria Wojtkowiak, Cy-
prian Fynyk (SP 8) ,
III miejsce - Maria Pluta, Anita
Ciesiółka, Klaudia Kryś (SP 8)

Kategoria „plakat”
I miejsce - Agata Wawrzyniak,

Krotoszyńska Biblioteka Pu-
bliczna im. Arkadego Fiedlera
zaprasza do udziału w konkur-
sie recytatorskim.

Konkurs Śpiew z pożogi od-
będzie się 14 września, jego ce-
lem jest uczczenie 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Or-
ganizatorzy zapraszają do
udziału w nim uczniów szkół
średnich i klas III gimnazjów.
Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest przygotowanie wła-

Og³oszenie o przetargu

Burmistrz Krotoszyna og³asza przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿a-
wienie nieruchomoœci po³o¿onej w Romanowie, gmina Krotoszyn, ozna-
czonej numerem dzia³ki 93/1 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,30 ha, ksiê-
ga wieczysta KW 21413, stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta i Gminy Krotoszyna,
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.

Cena wywo³awcza za wydzier¿awienie nieruchomoœci wynosi 250 z³ mie-
siêcznie + podatek VAT w wysokoœci 22%, waloryzowana raz w roku w
oparciu o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za rok
poprzedni, og³aszany przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego. Ter-
min wnoszenia dzier¿awy - do 10 ka¿dego miesi¹ca.

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysoko-
œci 300 w kasie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie (pokój nr 26) lub na kon-
to Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855
do 30 czerwca 2009 roku, oraz z³o¿enie „Oœwiadczenia przystêpuj¹cego do
przetargu”.

Z lokalizacj¹ nieruchomoœci mo¿na zapoznaæ siê 22 czerwca 2009 r. w godz.
od 12.00 do 12.30 (po wczeœniejszym zg³oszeniu telefonicznym pod nume-
rem 062 722 74 75).

Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg, zostanie zali-
czone na poczet pierwszego czynszu dzier¿awnego.
Wadium przepada w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³,
od zawarcia umowy dzier¿awy.

Przetarg odbêdzie siê 2 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzêdzie Miejskim
w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 7 pokój nr 3.

Umowa dzier¿awy z osob¹, która wygra przetarg, zostanie zawarta na 5 lat.
Burmistrz zastrzega sobie mo¿liwoœæ zamkniêcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.

Wiktoria Wujczyk, Marta Broda-
la, Agata Walter (SP 8),
II miejsce - Joanna Jańczak (SP
8),
III miejsce - Roksana Golka, Mar-
tyna Paterek, Aleksandra Kule-
sza, Patrycja Ratajczak (SP8).
wyróżnienie - Piotr Kalak, Mar-
cin Janicki, Filipa Kułagi, Micha-
ła Kudrykiewicza (SP8)

Kategoria „prezentacja multime-
dialna”
I miejsce - Marcin Stachowiak  -
ZSnr1 z OI Krotoszyn
II miejsce - Anna Lindner, Mar-
tyna Augustyniak – G4 Kroto-
szyn
III miejsce - Kamil Kniat, Piotr
Maciejewski – G4 Krotoszyn

Kategoria „film”
I miejsce - Krystian Kłopocki ,
Mateusz Karbowiak, Leszek
Buczkowski, Mariusz Kołodziej-
czyk – ZSP nr 2 Krotoszyn
II miejsce - Paulina Bajodek,
Agnieszka Pinkowska, Monika
Całujek, Joanna Szczepaniak –
ZSP nr 2 Krotoszyn
III miejsce - Bartosz Kuchler,
Łukasz Ignasiak, Krystian Cepa,
Sławomir Biernacki - ZSP nr 2
Krotoszyn

Fundatorzy nagród: Urząd Miej-
ski, Starostwo Powiatowe, Wy-
dawnictwo Juka, Wydawnictwo
Nowa Era, hurtownia Kamix,
księgarnia Lektorat Plus

Recytacje konkursowe
snej interpretacji utworu po-
etyckiego związanego tematycz-
nie z II wojną światową. Wyniki
zostaną ogłoszone tego samego
dnia, wręczenie nagród zapla-
nowano na 17 września podczas
uroczystej wieczornicy. Przewi-
dywane są 3 główne nagrody
oraz 2 wyróżnienia. Zgłoszenia
uczestników będą przyjmowane
do 10 września.  Konkurs odby-
wa się pod patronatem burmi-
strza Krotoszyna.                   (kbp)

Odwiedziæ Krotoszyn

Puchar
dla siatkarzy
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