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Nasi zawodnicy spotkali się z
zespołem Akademii Ekonomicznej
z Wrocławia. Mecz stał na bardzo
wysokim poziomie, a poszczegól-
ne pojedynki były bardzo zacięte.
Sportowcy z Krotoszyna okazali
się jednak w dniu wczorajszym
lepsi, pokonując rywali  7 : 3.
Punkty dla naszego zespołu zdo-
byli: Kazimierz Wiszowaty - 2 , Ad-
rian Rybak - 2 , Kamil Tomaszuk -
2, w grze podwójnej Radosław Ma-
linowski z  Jarosławem Maćkowia-
kiem - 1. Dla drużyny gości punk-
ty zdobyli: Michał Bańkosz - 1,
Andrzej Borkowski - 1, w grze po-
dwójnej Tomasz Fortunko i An-
drzej Borkowski -1.                (olo)

Wygrana na stole

 24 i 25 wrzeœnia odby³a siê kolejna edycja
imprezy „Senior z inicjatyw¹” czyt. s. 4

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

19 września krotoszynianie
wzięli udział w dwóch rajdach
rowerowych. Pierwszy z nich to
III Rajd Rowerowy Szlakiem
Dawnej Kolei Wąskotorowej Kro-
toszyn - Pleszew, którego uczest-
nicy przejechali wspólnie trasę z
Krotoszyna do Dobrzycy. Drugi
to Rajd na II Krotoszyńską Set-
kę Rowerową.

W rajdach wzięło udział w su-
mie około 120 osób. Program wy-
cieczek obejmował m.in. konkurs
krajoznawczy, turniej rzutu
lotką, zwiedzanie kościoła pw.
św. Tekli, muzeum oraz komplek-
su pałacowo-parkowego w Do-
brzycy.

Organizatorami rajdów byli:
Urząd Miejski w Krotoszynie,
Związek Gmin Zlewni Górnej Ba-
ryczy oraz  Oddział PTTK w Kro-
toszynie.                                  (red.)

3 paŸdziernika zespó³ tenisistów KS Krotosz zainaugurowa³  rozgrywki I ligi tenisa sto³owe-
go w Krotoszynie.

Cykliœci
na trasie
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Chór mieszany dzia³aj¹cy przy
Krotoszyñskim Oœrodku Kultury po-
szukuje chêtnych do œpiewania,
g³ównie mê¿czyzn. Osoby zaintere-
sowane zapraszamy do KOK-u (ul.
56 Pu³ku Piechoty Wlkp. 18) lub o
kontakt pod numerem tel. 728 932
398. Spotkania chóru odbywaj¹ siê
we wtorki w godz. 19.00 - 21.00.

Dzia³aj¹cy przy KOK-u Teatr
Tañca „Athelas” poszukuje osób
chêtnych do uczestniczenia w zajê-
ciach. Wymagane s¹: umiejêtnoœci
aktorskie, poczucie rytmu i wiek od
16 lat wzwy¿. Jest mo¿liwoœæ utwo-
rzenia grupy starszej i m³odszej.
Chêtnych zapraszamy w soboty w
godz. 16.00 - 18.00 do sali baleto-
wej KOK-u. Informacji udziela in-
struktorka Beata Polañska, tel. kom.
695 944 468.

Klub mi³oœników i pasjonatów
fotografii „Blenda”, dzia³aj¹cy przy
Krotoszyñskim Oœrodku Kultury,
zaprasza na spotkania w pi¹tki o
godz. 18.00 w pracowni fotograficz-
nej KOK-u. Informacji pod nume-
rem tel. kom. 502 515 280 udziela
instruktor Marcin Pawlik. Aktualno-
œci klubowe na stronie http://foto-
blenda.blogspot.com/

Do 31 paŸdziernika czynne s¹
w Muzeum Regionalnym dwie wy-
stawy tematycznie zwi¹zane z
wojn¹: „Najdzielniejszy z dzielnych...
56 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej w
wojnie obronnej Polski we wrzeœniu
1939” oraz „Z pól bitewnych II woj-
ny œwiatowej”.

Klub „Art” zaprasza 16 paŸ-
dziernika o godz. 19.00 do budyn-
ku Muzeum Regionalnego na otwar-
cie powarsztatowej wystawy foto-
graficznej. Zaprezentowanych zo-
stanie oko³o 360 zdjêæ. Goœciem
spotkania bêdzie £ukasz Stêpieñ,
wiceprezes Stowarzyszenia Pol-
skich Fotografików Przyrody. Wiê-
cej na stronie http://www.klu-
bart.cba.pl/ 

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

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

M³odszy aspirant Andrzej Gór-
niak pracê w policji rozpocz¹³ w
1991 r. w Rozdra¿ewie.

W 1999 roku przeniós³ siê do
komendy krotoszyñskiej i zosta³
dzielnicowym. Pod opiekê powie-
rzono mu „jedynkê”, któr¹ ma pod
swoj¹ piecz¹ do dzisiaj. - To raczej
spokojna okolica - mówi. - Nie do-
chodzi tu do ¿adnych powa¿nych
przestêpstw.

Sporadycznie zdarzaj¹ siê chu-
ligañskie wybryki i  pobicia. Czasem
m³odzie¿ wracaj¹ca z nocnego im-
prezowania zak³óca cisz¹ nocn¹,
zdarzaj¹ siê przypadki niszczenie
mienia. Najczêœciej powodem jest
nadmierna iloœæ alkoholu, która do-
daje chuliganom animuszu.

Jak w ka¿dej dzielnicy, tak i w
„jedynce” zdarzaj¹ siê problemy ro-
dzinne: od najzwyklejszych k³ótni,
poprzez alkoholizm, po mê¿ów znê-
caj¹cych siê nad  rodzin¹.

Choæ pan Andrzej w dzielniców-
ce pracuje 10 lat, nie przypomina
sobie jakichœ szczególnie trudnych
zdarzeñ. - To jest praca, w której
ci¹gle coœ siê dzieje, dlatego ciê¿-
ko wskazaæ jakieœ konkretne przy-
k³ady, bo jest ich  du¿o - t³umaczy.
Wiele jest sytuacji nerwowych, ale
bywaj¹ te¿ œmieszne - na przyk³ad
kilka lat temu pan Andrzej wspól-
nie ze stra¿nikiem miejskim przy-
³apali na gor¹cym uczynku spraw-
cê kradzie¿y. Z³odziejaszek zamie-
rza³ opuœciæ w³aœnie kiosk, w któ-
rym krad³ papierosy, pech chcia³, ¿e
jednak zosta³ zauwa¿ony... Musia³
poczekaæ w kiosku do przyjazdu
radiowozu.

Pan Andrzej  lubi swoj¹ pracê,
bo ma do czynienie z ludŸmi. Ka¿-
dy dzieñ przynosi coœ innego, nie
mo¿na siê nudziæ.  - Lubiê to -
mówi. - Trzeba tylko przyzwyczaiæ
siê do pracy zmianowej oraz w so-
boty i niedziele. Nie ma raczej d³u-
gich weekendów, a œwiêta zamiast
z rodzin¹ trzeba czasami spêdziæ na
s³u¿bie. Ma³y minus w ogólnym
rozrachunku.                          (mm)

Na realizację projektu przed-
szkolnego Miasto i Gmina Kroto-
szyn otrzymało dofinansowanie w
kwocie 554 241,65 zł, przy czym
wkład własny gminy wynosi 97
807,35 zł. Projekt trwać będzie do
końca czerwca 2011 roku. Celem
ogólnym projektu jest upowszech-
nienie edukacji przedszkolnej,
zwiększenie uczestnictwa dzieci w
wychowaniu przedszkolnym, pod-
niesienie jakości i zakresu świad-
czonych usług edukacyjnych
przez placówki przedszkolne z te-
renu gminy Krotoszyna oraz
wsparcie działających przedszkoli
poprzez dostosowanie ich oferty
do rzeczywistych potrzeb dzieci,
z uwzględnieniem dzieci niepełno-
sprawnych.

Dzięki realizacji projektu
otwarty został dodatkowy oddział
przedszkolny w Przedszkolu nr 5
„Wesoła Gromadka”, wydłużono
czas otwarcia Przedszkola nr 3
„Bajka” o pół godziny dziennie,
prowadzone są zajęcia logope-
dyczne we wszystkich przedszko-
lach na terenie Krotoszyna i w fi-
lii Przedszkola nr 7 w Bożacinie
oraz zajęcia z rytmiki w przed-
szkolach publicznych. W zajęciach
uczestniczyć mogą dzieci w wie-
ku od 3 do 5 lat.

Oddział przedszkolny funkcjo-
nuje 9 godzin dziennie. Uczęszcza
do niego 25 dzieci w wieku od 4 do
5 lat, które nie zostały przyjęte do
przedszkola ze względu na brak
miejsc. W celu dostosowania po-
mieszczenia do przeprowadzania
zajęć przedszkolnych zakupiono
wyposażenie oddziału - meble
oraz pomoce dydaktyczne.

Czas funkcjonowania Przed-
szkola nr 3 „Bajka” został wydłu-
żony o pół godziny. Rodzice zostali
o tym poinformowani i korzystają
z tej oferty bardzo chętnie - dzięki
temu ich pociechy zostają dłużej
pod opieką nauczycielki i woźnej
oddziałowej.

Indywidualne zajęcia logope-
dyczne prowadzone są przez dy-
plomowanych logopedów w wy-
miarze 65 godzin w tygodniu. W
ciągu I roku szkolnego terapią lo-

gopedyczną zostanie objętych 130
dzieci. Zapewnią one dzieciom
łatwiejszy start edukacyjny po-
przez wczesne wykrywanie oraz
korygowanie zaburzeń i wad wy-
mowy. W celu przystosowania
wszystkich pomieszczeń do pro-
wadzenia zajęć logopedycznych
zakupiono podstawowe wyposa-
żenie: biurka i krzesła, szafki na
pomoce dydaktyczne, zestawy
komputerowe z oprogramowa-
niem, komputerowe programy lo-
gopedyczne oraz pomoce dydak-
tyczne.

Zajęcia z rytmiki dla 455 dzie-
ci w wieku od 3 do 5 lat w przed-
szkolach publicznych będą prowa-
dzone w 19 grupach. Dla zapew-
nienia prawidłowości przebiegu
zajęć i zachęcenia dzieci do aktyw-
nego w nich udziału zakupiono po-
moce dydaktyczne: szarfy, worecz-
ki, piłki i instrumenty muzyczne.

Gminny projekt współfinanso-
wany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Działa-
nie 9.1 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświa-
ty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejsza-
nie nierówności w stopniu upo-
wszechnienia edukacji przed-
szkolnej. Powstał we współpracy
z Biurem Projektowym w Centrum
Koordynacyjno-Informacyjnym
działającym przy Stowarzyszeniu
„Krotoszyńskie Centrum Przed-
siębiorczości” oraz z dyrektorka-
mi przedszkoli.

Pozyskanie dofinansowania
na realizację projektu „Edukacja
przedszkolna na dobry początek”
to już kolejny sukces Miasta i
Gminy Krotoszyn w pozyskiwaniu
środków z Unii Europejskiej,
wcześniej w sferze oświaty zreali-
zowano projekt pn. „Efektywne
zarządzanie systemem oświaty w
gminie Krotoszyn” oraz projekt
szkoleniowy dla mieszkańców wsi
gminy Krotoszyn „Od kurendy do
maila”.

(cki)

Miłym akcentem trwającego
już roku szkolnego dla dzieci z
Przedszkola nr 7 „Maciuś” z Od-
działami Integracyjnymi w Kro-
toszynie, objętych indywidualną
pomocą  psychologiczno-pedago-
giczną, było spotkanie w sali za-
baw „Figloland” przy ul. Zamko-
wy Folwark w Krotoszynie.

Wybór sali zabaw jako miej-
sca inauguracji tegorocznego
cyklu spotkań przy kawie inte-
grujących rodziców i opiekunów
dzieci z problemami nie był przy-

28 września w Krotoszyń-

skiej Bibliotece Publicznej odby-

ło się powakacyjne spotkanie

Dyskusyjnego Klubu Książki.

Omawianą pozycją była „Pusz-

ka” Barbary Kosmowskiej.

Każdy z klubowiczów znalazł
w niej coś dla siebie, mógł się utoż-
samić z bohaterami książki, a tak-
że znaleźć rozwiązanie życiowych
problemów. Książka bardzo się
spodobała, dużo w niej dialogów i
zaskakujących sytuacji, dlatego
klubowicze chcieliby przeczytać
kolejna książkę tej autorki.

Na spotkaniu DKF 26 paździer-
nika o 15.30 będziemy rozmawiać
o książce Edgara Kereta „Rury”.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w kolejnym na-

Projekt w przedszkolach

Przedszkolaki figlowa³y
padkowy. Organizatorzy spotka-
nia: pedagog specjalny, rehabili-
tant, logopeda oraz nauczyciel
wspierający, chcieli w ten sposób
zachęcić rodziców do wspólnej
zabawy z dziećmi „20 minut co-
dziennie”- przynajmniej.

Pomysł spodobał się zarów-
no dorosłym, jak i dzieciom. Ro-
dzice i terapeuci mieli okazję ra-
zem bawić się i obserwować za-
bawę swoich pociech z rówieśni-
kami poza środowiskiem domo-
wym i przedszkolnym.          (p7)

Od wrzeœnia w krotoszyñskich przedszkolach
rozpoczêto realizacjê projektu pn. „Edukacja
przedszkolna na dobry pocz¹tek”. Wniosek o
dofinansowanie zosta³ z³o¿ony do Wojewódz-
kiego Urzêdu Pracy w Poznaniu.

Spotkania w bibliotece
szym spotkaniu.

Dzień później krotoszyńska bi-
blioteka świętowała IX Ogólnopol-
ski Dzień Głośnego Czytania. Z tej
okazji zaproszone dzieci wysłucha-
ły bajek o zwierzętach, które czy-
tały nauczycielka Elżbieta Gaszt-
ka oraz dziennikarka Romana
Hyszko. Dużą atrakcją była wy-
stawka ptaków wypożyczonych z
Nadleśnictwa Krotoszyn. Na spo-
tkaniu wybrano króla i królową
krainy bajek, a wszystkie dzieci
otrzymały słodycze.  Potem dyrek-
tor Ewa Bukowska pokazała dzie-
ciom medal oraz dyplom uznania
przyznane naszej bibliotece przez
Fundację ABC XXI „Cała Polska
czyta dzieciom” za propagowanie
czytelnictwa.                        (marl)

Mój dzielnicowy

m³. asp. Andrzej Górniak
wiek 47 lat
¿onaty, dwoje dzieci
zainteresowania: dzia³ka, sport,
p³ywanie
 
Dzielnica nr 1 obejmuje ulice: Flo-
riañska, Klasztorna, Konstytucji 3
Maja, Ma³y Rynek, Mickiewicza,
Piastowska, plac Jana Paw³a II,
Rynek, Rynkowa, S³odowa, W¹-
ska.  Dzielnicowy przyjmuje inte-
resantów w pokoju nr 112, tel.
kontaktowy: 725-52-43
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K r ó t k o

W piątek 18 września burmistrz Julian Jokś oraz jego zastępca
Ryszard Czuszke spotkali się ze sportowcami i szefami klubów  -
 Akademii Sportów Walki „Nippon”  i Towarzystwa Atletycznego „Ro-
zum”.

Sportowcy opowiadali o swoim udziale w europejskich mistrzo-
stwach i zdobytych medalach. Zawodnicy Nipponu wspominali start
we wrześniowych Mistrzostwach Europy w Karate Kadetów, Junio-
rów w Konstancy w Rumunii.  Zawodnicy TAR-u  podzielili się wra-
żeniami z  udziału w sierpniowych Mistrzostwach Europy w Sumo
w Renens w Szwajcarii.                                                                    (mm)

Osoby, które zarejestro-
wały firmę przed dniem 1
stycznia 2008r. ,  mają
obowiązek do końca br.
dokonać zmiany wpisu
przedmiotu działalności
gospodarczej zgodnie z
obowiązującymi kodami
PKD z 2007r. (Polskiej
Klasyfikacji Działalno-
ści). Dotychczasowe PKD
obowiązywać będzie tyl-
ko do końca 2009r. Obo-
wiązek taki nakłada Roz-
porządzenie Rady Mini-
strów z dnia 24 grudnia
2007r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności
(PKD).

Przetarg na remont dro-
gi dojazdowej obok Szko-
ły Podstawowej nr 4 w
Krotoszynie  wygrała
krotoszyńska firma Gem-
biak-Mikstacki sp.j. Za-
kres robót obejmuje: wy-
konanie nakładki bitu-
micznej na istniejącym
odcinku ul. Lipowej (tzn.
od ul .  Sienkiewicza w
kierunku parku Wojska
Polskiego na długości 49
m), wymianę obustronną
krawężnika, przełożenie
nawierzchni chodnika i
parkingu z kostki beto-
nowej, wykonanie nowej
nawierzchni  a le jek w
parku (kostka granito-
wa),  wykonanie placu
parkingowego na kon-
strukcji z geokraty.

W losowaniu brały udział oso-
by zapisane na listę oczekujących.
- Na liście znajduje się 198 nazwisk
ustawionych w porządku alfabe-
tycznym. Przygotowaliśmy 198
kartek z numerami, które odpo-
wiadają numerom z listy - mówił
Michał Kurek, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa,  otwie-
rając zaklejoną kopertę z „losami”.

O wylosowanie 50 kart naczel-
nik poprosił jedną spośród kilku-
nastu osób obecnych na sali i przy-
glądających się losowaniu. Otwie-
rał kolejne karty, odczytywał i po-
kazywał zebranym szczęśliwe nu-
mery.

Na zakończenie odczytano na-
zwiska wylosowanych. Osoby te

będą miały możliwość zakupu
drewna opałowego w ilości  2 me-
trów przestrzennych. Pracownicy
wydziału powiadomią telefonicz-
nie zainteresowanych  o możliwo-
ści odbioru drewna  i uregulowa-
niu należności.

Jak wyjaśnił naczelnik Kurek,
cały czas trwa usuwanie skutków
nawałnicy, nadal gromadzone jest
drewno, dlatego prawdopodob-
nie odbędzie się jeszcze jedno lo-
sowanie, które zostanie przepro-
wadzone wśród pozostałych osób
z listy.

Lista wylosowanych osób zo-
stała wywieszona na tablicy ogło-
szeń przy pokoju nr 48 na I pię-
trze w budynku Urzędu Miejskie-
go (ul. Kołłątaja).                      (mm)

22 września - Europejski
Dzień bez Samochodu. Na urzę-
dowym parkingu, w miejscu za-
rezerwowanym dla samochodów
szefów Urzędu Miejskiego, stał
tego dnia dwukołowiec Francisz-
ka Marszałka, zastępcy burmi-
strza.

Dzień bez Samochodu, w Pol-
sce obchodzony od 2002 roku,
jest kampanią skierowaną prze-
ciwko nadmiernemu ruchowi sa-

mochodowemu w miastach, a co
za tym idzie - przeciwko zanie-
czyszczeniu powietrza, stresowi,
wysokiemu poziomowi hałasu,
wypadkom i zajmowaniu coraz
większej przestrzeni przez sa-
mochody.

Celem kampanii jest kształ-
towanie proekologicznych wzor-
ców zachowań oraz popularyza-
cja transportu miejskiego przy-
jaznego środowisku.             (mm)

Krotoszyński magistrat został
doceniony przez kaliski oddział
Polskiego Związku Inżynierów i
Techników Budownictwa jako in-
westor zeszłorocznej przebudowy
fontanny na Rynku.

Projekt fontanny i jej rzeźbę
wykonał na zamówienie władz
gminy Krotoszyn białoruski rzeź-
biarz Igar Zasimovich. Artysta oso-
biście doglądał budowy podczas
montażu granitowych bloków,
czym na zlecenie Urzędu zajęli się
pracownicy Krodomeksu. Firma ta
wykonała również pełną podbudo-
wę techniczną wodotrysku - pod-
ziemne pomieszczenie z urządze-
niami technologii wody - oraz za-
dbała o otoczenie obiektu.

Impreza nawiązująca do uro-
czystości pożniwnych rozpoczę-
ła się od mszy św. w kościele pw.
św. Wojciecha. Potem goście prze-
szli do domu kultury, gdzie powi-
tali ich przedstawiciele władz i or-
ganizatorów: sołtys Zofia Jamka,
burmistrz Julian Jokś.

Atrakcję artystyczną stano-
wili śpiewacy z zespołu ludowe-
go z Kociny oraz roztańczeni
„Krotoszanie”, natomiast kuli-
narną była degustacja potraw
przygotowanych przez kobierskie
gospodynie. Po takiej rozgrzew-
ce uczestnicy spotkania z chęcią
opuścili miejsca za stołem i pu-
ścili się w taniec. Imprezę zorga-
nizowali: sołtys, Rada Sołecka,
Kółko Rolnicze i KGW.
                                                (eliz)

Kobierskie
smaki

Drewno rozlosowane
29 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim przeprowa-
dzono losowanie wœród osób zainteresowanych
zakupem drewna pochodz¹cego z wiatro³omów.

Uznanie dla fontanny
Urz¹d Miejski w Krotoszynie otrzyma³ dyplom
uznania w konkursie Mister Budownictwa za
rynkow¹ fontannê.

Część główna obiektu ma około 4
metrów wysokości i symbolizuje
postać ludzką. Nowoczesna, z wy-
glądu jak i pod względem techno-
logii, fontanna zastąpiła sympa-
tyczną, ale zniszczoną już poprzed-
niczkę z wyobrażeniem postaci le-
żącej kobiety. Komisja konkursowa
z pewnością doceniła elegancką i
oszczędną formę kamienia roz-
świetlanego przez pulsujące stru-
mienie błękitnej w blasku neonu
wody.

Nowy obiekt spodobał się tak-
że wielu mieszkańcom, którzy
chętnie spędzają czas na stojących
w pobliżu ławeczkach, szczególnie
w słoneczne dni.

(eliz)

Bez auta

Sportowcy u burmistrza
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Dyplom uznania ucieszy³ burmistrza Juliana Joksia.
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Powołany przez burmistrza
w czerwcu br. zespół ds. identy-
fikacji potrzeb budowy lokali w
Krotoszynie po dokonaniu oce-
ny stanu budownictwa komu-
nalnego i określeniu potrzeb
mieszkaniowych w mieście i
gminie Krotoszyn wysunął kon-
cepcję budowy budynku komu-
nalnego. Obecnie na lokale
mieszkalne oczekuje 29 rodzin,
na socjalne 45. Większość ro-
dzin wpisanych na tę ostatnią li-
stę nabyła uprawnienia do loka-
lu socjalnego w wyroku eksmi-
syjnym.

Podczas spotkania zespołu
dyskutowano na temat techno-
logii wykonania budynku. Roz-
ważano propozycje tradycyjne-
go budownictwa, pojawiła się
również koncepcja obiektu z
drewna, zabezpieczonego przed
działaniem ognia i wilgoci. Na
korzyść drugiej z metod prze-
mawia szybki termin realizacji
- stan surowy zamknięty w cią-
gu 5 miesięcy - oraz niższy koszt
wykonania. Producentem tego
typu domów gotowych jest mię-
dzy innymi firma DOMEK Sp. z
o.o. z Radłowa. Firma wykona-
ła już tego typu budynki wielo-
rodzinne w Bełchatowie (w
2006r), w Luboniu (w 2008 r.) i
Sulejówku (2009r.).

Nowy budynek?
W połowie sierpnia członko-

wie zespołu wraz z przedstawi-
cielami Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej oraz przewodniczącym
Komisji Społecznej obejrzeli w
Luboniu dwa budynki wykona-
ne przez DOMEK. Wizyta wypa-
dła zadowalająco, dlatego ze-
spół jednogłośnie opowiedział
się za technologią drewnianą i
przedstawił swoje wnioski rad-
nym. Obradując nad przyszło-
rocznym budżetem, radni zde-
cydują, czy podjąć temat budo-
wy.

Zespół proponuje wybudo-
wanie budynku z 26 lokalami
komunalnymi. Jako ewentualne
miejsce lokalizacji wskazano
2,5 hektarowy teren będący
własnością gminy w rejonie ulic
Zmysłowskiej, Kamiennej i Go-
rzupskiej. Szacunkowy koszt
budowy wynosi około 2 mln zł.
Termin realizacji będzie uzależ-
niony od posiadanych środków,
mógłby to być cykl 2-letni 2010-
2011.

Ponadto w ostatnim czasie
pojawiła się możliwość wybudo-
wania budynku przez tartak WI-
TAR w Biadkach, który ma wo-
bec gminy zaległości podatko-
we.                                           (mm)

19 wrzeœnia Kobier-
no œwiêtowa³o pod-
czas Festiwalu Krajo-
brazów i Smaków
Kobierskich.
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Pierwszego dnia odbyła się
konferencja w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej na temat
„Zdrowa żywność - dłuższe
życie”. Uczestnicy mieli okazję
wysłuchać wykładu dr Aleksan-
dry Swulińskiej-Katulskiej z Uni-
wersytetu Przyrodniczego „Czy
na rynku jest żywność, która nas
wzmacnia, polepsza nasze życie?
Specjalistka żywienia człowieka
Grażyna Grzelczak wystąpiła z
prelekcją na temat „Jesteśmy
tym, co jemy”. Spotkaniu w bi-
bliotece towarzyszyła prezenta-
cja i degustacja produktów eko-
logicznych Przedsiębiorstwa
Społecznego BARKA.

Dzień później w kinie odbył
się przegląd twórczości arty-
stycznej seniorów pod hasłem:
„Już szron na głowie, a w sercu
ciągle maj”, w którym wzięło
udział około 31 organizacji i klu-
bów seniora z powiatów kroto-
szyńskiego, jarocińskiego, ple-
szewskiego, gostyńskiego i ra-
wickiego.

Po występach przyznano na-
grody i dyplomy. Grand prix prze-
glądu - Nagrodę Posła Macieja
Orzechowskiego za najlepszy
występ - otrzymała Anna Lewan-
dowska (PZERiI Zarząd Oddzia-

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie spontaniczną decyzją po-
stanowiło udzielić swojego popar-
cia dla tej zaszczytnej idei walki z
przemocą wobec kobiet. Kampania
pod hasłem „Więcej mocy bez prze-
mocy” ma na celu nagłośnienie
problemu, jakim jest przemoc wo-
bec kobiet i zainicjowanie dysku-
sji na ten temat. Aby kampania nie
pozostała tylko pustymi słowami,
pierwsze czyny zostały podjęte
przez pracowników Zespołu Inter-
wencji Kryzysowej, którzy zorga-
nizowali spotkania z przedstawi-
cielami lokalnych władz. Nasi wło-
darze zgodzili się zostać ambasa-
dorami Kampanii. Biała Wstążka
jest nie tylko symbolem sprzeciwu
wobec przemocy stosowanej wo-
bec kobiet, ale wyraża również zo-
bowiązanie mężczyzny, że nie bę-

Seniorzy z inicjatyw¹
24 i 25 wrzeœnia odby³a siê kolejna edycja imprezy „Senior z inicja-
tyw¹”, organizowanej ju¿ od 5 lat przez Polski Zwi¹zek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego w Krotoszynie oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

łu Rej. w Krotoszynie), wyróż-
nienie w przeglądzie chórów
otrzymało Koło PZERiI w Chwa-
liszewie,  wyróżnienie w prze-
glądzie zespołów przyznano
Kołu Gospodyń Wiejskich w No-
wej Wsi. Za występ sceniczny
jury wyróżniło duet Krystyny
Stępniak i Zygmunta Ziętkie-
wicza z Klubu Seniora przy
MGOPS w Koźminie Wlkp.

Grand prix przeglądu za
najlepsze rękodzieło - Nagro-
dę  Starosty Krotoszyńskiego
- otrzymał Dzienny Dom Poby-

tu - Gostyń. Grand prix prze-
glądu za najlepszy przysmak -
Nagrodę Burmistrza Krotoszy-
na - przyznano Janinie Misiak
z PZERiI w Kobiernie. Wyróż-
nienia w kategorii rękodzieło:
w kategorii haftowanie-wyszy-
wanie - PZERiI Biadki, szydeł-
kowanie - Teresa Krawczyk z
Klubu „Pogodni’ w Krotoszynie,
malarstwo - Julian Kowalski Klub
Seniora „Złoty Wiek” w Kobyli-
nie, wyróżnienie zdobyła też Te-
resa Zalewska z DPS Baszków.
                                 (mm,wiolcz)

Bia³a kampania
4 wrzeœnia br. ruszy³a w naszym powiecie miêdzynarodowa Kampania Bia³ej Wst¹¿ki.

dzie stosować, akceptować lub
milczeć na temat przemocy sto-
sowanej wobec kobiet. Symbol
Kampanii został dotychczas wrę-
czony: Leszkowi Kulce – Staro-
ście Powiatu Krotoszyńskiego,
Julianowi Joksiowi – Burmistrzo-
wi Krotoszyna, Idziemu Kalinow-
skiemu – Burmistrzowi Sulmie-
rzyc, Bernardowi Jasińskiemu –
Burmistrzowi Kobylina, Mariu-
szowi Dymarskiemu – Wójtowi
Rozdrażewa.

Kluczowym wydarzeniem
kampanii Białej Wstążki było
wręczenie białych wstążek za-
wodnikom finału Mistrzostw Pol-
ski Par Strongmanów, które od-
były się na krotoszyńskim stadio-
nie 12 września 2009 r. Przed roz-
poczęciem poszczególnych kon-
kurencji siłaczy i krótkim prze-

mówieniu dyrektora Krotoszyń-
skiego Centrum Pomocy Rodzinie
– Andrzeja Piotrowskiego o idei
kampanii – żeńska grupa Zespo-
łu Interwencji Kryzysowej wrę-
czyła strongmanom granatowe
koszulki z napisem „Więcej mocy
bez przemocy”. Symbolem kam-
panii zostali odznaczeni również
obecni przy tej okazji sędziowie
zawodów i organizatorzy. Kampa-
nię swoim patronatem objął: Mar-
szałek Województwa Wielkopol-
skiego – Marek Woźniak, Wyższa
Szkoła Zawodowa „Kadry dla
Europy”  w Poznaniu,  Starosta
Krotoszyński – Leszek Kulka. Pa-
tronatu medialnego udzieliło Ra-
dio Centrum w Kaliszu oraz pra-
sa lokalna. Kampania potrwa ofi-
cjalnie do 20. listopada b.r. i zakoń-
czy się konferencją zatytułowaną

„Więcej mocy bez przemocy” o za-
sięgu wojewódzkim. Mamy na-
dzieję, że idea kampanii będzie
nam towarzyszyć przez całe życie

pomagając walczyć z tym wielkim
problemem rodzinnym, społecz-
nym i prawnym jakim jest prze-
moc wobec kobiet.

Anna Rowicka

Og³oszenie o przetargu

Burmistrz Krotoszyna og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci grunto-
wych przeznaczonych pod budowê gara¿y wraz z udzia³em w czêœciach wspólnych gruntu, po³o¿onych w
Krotoszynie przy ul. Rawickiej.

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomoœci

1. Nr dzia³ki 6433/2, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 21 m2, KW 22607 wraz z udzia³em 1,25%
w nieruchomoœci wspólnej dzia³ce nr 6433/1, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 232 m2, KW
22607.
2. Nr dzia³ki 6433/3, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 21 m2, KW 22607 wraz z udzia³em 1,25%
w nieruchomoœci wspólnej dzia³ce nr 6433/1, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 232 m2, KW
22607.
3. Nr dzia³ki 6433/4, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 21 m2, KW 22607 wraz z udzia³em 1,25%
w nieruchomoœci wspólnej dzia³ce nr 6433/1, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 232 m2, KW
22607.
4. Nr dzia³ki 6433/6, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 21 m2, KW 22607 wraz z udzia³em 1,25%
w nieruchomoœci wspólnej dzia³ce nr 6433/1, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 232 m2, KW
22607.
5. Nr dzia³ki 6433/7, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 21 m2, KW 22607 wraz z udzia³em 1,25%
w nieruchomoœci wspólnej dzia³ce nr 6433/1, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 232 m2, KW
22607.
6. Nr dzia³ki 6433/8, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 21 m2, KW 22607 wraz z udzia³em 1,25%
w nieruchomoœci wspólnej dzia³ce nr 6433/1, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 232 m2, KW
22607.
7. Nr dzia³ki 6433/9, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 21 m2, KW 22607 wraz z udzia³em 1,25%
w nieruchomoœci wspólnej dzia³ce nr 6433/1, ark. mapy 25, obrêb: m. Krotoszyn, o pow. 232 m2, KW
22607.

Opis nieruchomoœci
Nieruchomoœci wymienione w pkt. I poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przeznaczone do sprzeda¿y po³o¿one s¹ w
Krotoszynie przy ul. Rawickiej. S¹ to dzia³ki o niewielkiej powierzchni i kszta³cie regularnych prostok¹tów,
przeznaczone pod budowê gara¿y w zabudowie szeregowej. Dojazd
do przedmiotowych nieruchomoœci stanowi dzia³ka gruntowa oznaczona ewidencyjnie nr 6433/41 oraz
czêœæ dzia³ki oznaczonej ewidencyjnie nr 1716, obci¹¿onej s³u¿ebnoœci¹ gruntow¹ zgodnie z aktem notarial-
nym Rep. A nr 6368/2007 z dnia 26 paŸdziernika 2007 roku i utwardzona droga wewnêtrzna - jezdnia
asfaltowa.

Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Krotoszyn, uchwalonego Uchwa³¹ Rady Miejskiej nr V/39/1999 z dnia 28 stycznia 1999
roku, przedmiotowe nieruchomoœci stanowi¹: „tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug oznaczone
symbolem I A 2”. Termin zagospodarowania nieruchomoœci Nie okreœla siê.

Cena wywo³awcza nieruchomoœci w z³otych netto
1. dz. nr 6433/2 2.610,00 z³ (dwatysi¹ceszeœæsetdziesiêæz³otych)
2. dz. nr 6433/3 2.610,00 z³ (dwatysi¹ceszeœæsetdziesiêæz³otych)
3. dz. nr 6433/4 2.610,00 z³ (dwatysi¹ceszeœæsetdziesiêæz³otych)
4. dz. nr 6433/6 2.610,00 z³ (dwatysi¹ceszeœæsetdziesiêæz³otych)
5. dz. nr 6433/7 2.610,00 z³ (dwatysi¹ceszeœæsetdziesiêæz³otych)
6. dz. nr 6433/8 2.610,00 z³ (dwatysi¹ceszeœæsetdziesiêæz³otych)
7. dz. nr 6433/9 2.610,00 z³ (dwatysi¹ceszeœæsetdziesiêæz³otych)
Nabywca jest zobowi¹zany do uiszczenia podatku VAT w wys. 22% od zaproponowanej w przetargu ceny.

Przetarg odbêdzie siê 23 paŸdziernika 2009 roku w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie w sali nr 40 o godz.
10.00. Upowa¿nieni do wziêcia udzia³u w przetargu s¹ wszyscy, którzy wp³ac¹ wadium w wysokoœci 500
z³otych. Wadium z okreœleniem nr dzia³ki nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do 20 paŸdziernika 2009 roku na konto
Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie prowadzonego przez WBK BZ Krotoszyn 50 1090 1157 0000 0000 1501
5855.Wadium wp³acone przez oferenta, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia, natomiast
pozosta³ym uczestnikom przetargu zwraca siê. W przypadku wygrania przetargu i nieprzyst¹pienia do za-
warcia aktu notarialnego w wyznaczonym dniu – wadium ulega przepadkowi. Koszty zwi¹zane z zawarciem
aktu notarialnego ponosi nabywca.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ w godz. od 8:00 do 15:00 w Urzêdzie Miejskim w Krotoszy-
nie ul. Ko³³¹taja 7, pokój 24, tel. 0-62 7227432.
Burmistrz zastrzega sobie mo¿liwoœæ zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Burmistrz Krotoszyna
mgr in¿. Julian Jokœ

Impreza seniorów spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem uczestników i
zwiedzaj¹cych
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Popularyzatorzy Bia³ej Wst¹¿ki dotarli tak¿e do Urzêdu Miejskiego.
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