
www.is.krotoszyn.pl                                           1 (84)

1

SAMORZADOWE
I n f o r m a c j e

26 stycznia 2010r.

nr 1 (84)

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
,

fo
t.

 I
za

b
el

a 
B

ar
to

œ

21 stycznia w Ze-
spole Szkół nr 2 z Od-
działami pełnili dyżur
radni: Krzysztof Kie-
rzek z Rady Miejskiej
oraz Przemysław Jędr-
kowiak z Rady Powia-
tu Krotoszyńskiego.
Głównym tematem spo-
tkania były drogi.
Mieszkańcy pytali
przede wszystkim o re-
mont Stawnej, ścieżki
rowerowe w mieście i
odśnieżanie.      (eliz)

W sobotę 23 stycznia obchodziliśmy 65. rocznicę wyzwolenia Kro-
toszyna spod okupacji hitlerowskiej. O godz. 12.00 delegacje władz po-
wiatowych i gminnych, delegacje organizacji politycznych i kombatanc-
kich oraz uczniowie i harcerze  złożyli kwiaty pod pomnikiem 6 Pułku
Artylerii Lekkiej przy ul. Piastowskiej. O godz. 12.15 wiązanki złożono
pod pomnikiem 56 Pułku Piechoty Wlkp.                                                                  (mm)

Kwiaty pod pomnikami
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Pytali o drogi

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przedszkole Weso³a Gromadka
zaprosi³o seniorów na wystêpy ich wnucz¹t.   Impreza odby³a siê 14
stycznia, przybyli na nie dziadkowie i babcie dzieci z oddzia³u II, któ-
ry przygotowa³ spotkanie. Goœci przywita³ napis: „Bukiecik kwiat-
ków dla Babci i Dziadka - sto lat Wam ¿yczy wnucz¹t gromadka”.
Przedszkolaki zaprezentowa³y siê od strony artystycznej, œpiewa-
j¹c piosenki, recytuj¹c wiersze i tañcz¹c. Z³o¿y³y swoim bliskim ¿ycze-
nia i wrêczy³y laurki, po czym wszyscy razem zasiedli do s³odkiego
poczêstunku.                                                                             (p5)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

28 stycznia odbêdzie siê XLVI se-

sja Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Pocz¹tek obrad – godz. 10.00. W

programie miêdzy innymi: spra-

wozdanie z wysokoœci œrednich

wynagrodzeñ nauczycieli na po-

szczególnych stopniach awansu

zawodowego w roku 2009, przy-

jêcie planów pracy  komisji sta-

³ych na bie¿¹cy rok oraz  spra-

wozdanie z ich dzia³alnoœci w

roku ubieg³ym. W czasie obrad

radni zajm¹ siê uchwa³ami w

sprawie: przyjêcia gminnego pro-

gramu profilaktyki alkoholowej i

narkomanii, zasad przyznawania

uczniom stypendium za wyniki w

nauce i wybitne osi¹gniêcia oraz

zmian w bud¿ecie na 2010 r.

Do koñca stycznia krotoszyñskie

muzeum proponuje zwiedzanie

pokonkursowej wystawy czaso-

wej pt. „Szopki bo¿onarodzenio-

we”.

W galerii Refektarz do 6 lutego

mo¿na ogl¹daæ wystawê litew-

skich artystów.

Centrum Sportu i Rekreacji

WODNIK zaprasza chêtnych na

kurs nauki p³ywania. Zajêcia roz-

poczynaj¹ siê w lutym, koszt kur-

su wynosi 166 z³.

Krotoszyñska Biblioteka Publicz-

na zaprasza w lutym do ogl¹da-

nia wystawy malarstwa olejnego

pt. Uroda kwiatów.  Autork¹ ob-

razów jest krotoszynianka Ma³go-

rzata Zimniak.

Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Kroto-

szynie zaprasza na 44. Zimowy

Rajd Turystyczny im. Hieronima

£awniczaka. Rajd odbêdzie siê 13

lutego. Zapisy do 10 lutego przyj-

muje biuro Zarz¹du, Ma³y Rynek

1, tel. 062 725 26 15.

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 36 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

W pierwszym dniu zimo-
wych wakacji uczestnicy do-
wiedzieli się wielu ciekawych
rzeczy o pracy leśnika i dokar-
mianiu ptaków i zwierząt pod-
czas zimy. Obejrzeli przy tym
eksponaty zwierząt przywie-
zione z Nadleśnictwa Kroto-
szyn. Mieli też okazję dopytać
leśników o wszystko, co ich in-
teresuje, a co dotyczy lasu. Po-
tem wzięli udział w konkursie
plastycznym pt.  „Tropami
zwierząt” oraz w zabawach i
odgadywaniu zagadek. Dużo
przyjemności sprawiły dzie-
ciom upominki ufundowane
przez Nadleśnictwo.
Następnego dnia odbył się

Ferie z bibliotek¹
Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera przygotowa³a na ferie atrakcyjne zajê-
cia dla dzieci i m³odzie¿y.

kurs szybkiego czytania i tech-
nik uczenia się. Pani Justyna
Klimek przedstawiła uczestni-
kom przykładowe techniki za-
pamiętywania oraz poprowa-
dziła ćwiczenia na rozwijanie
pamięci wzrokowej. Młodzi
wykonali mapy myśli – „Moje
miasto” oraz „Moja przy-
szłość”.

Środę dzieci i młodzież spę-
dzili na świetnej zabawie na
kręgielni w Wodniku. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się
bezpłatne wyjście do kina na
film „Epoka Lodowcowa 3”.
Równie interesująco zapowia-
dają się następne dni ferii.

Marlena Nabzdyk (eliz)

Krotoszyński Ośrodek Kultu-
ry proponuje w pierwszych mie-
siącach nowego roku:

6 marca godz. 19.00 koncert
najsłynniejszego zespołu muzy-
ki klezmerskiej „Kroke”; sala wi-
dowiskowa kina, bilety 30 zł w

18 stycznia rozstrzygnięty
został 18. Turniej Poetycki Au-
toportret Jesienny Krotoszyn
2009. Nadesłane zestawy wier-
szy oceniało jury w składzie:
Maciej Woźniak - poeta, krytyk
muzyczny, Barbara Miczko-Mal-
cher - Radio Merkury, Romana
Hyszko - “Rzecz Krotoszyńska”.

Pierwsze miejsce jurorzy
przyznali Pawłowi Podlipniako-
wi z Radomia, drugie - Eli Galoch

14 stycznia w bibliotece szkol-
nej Zespołu Szkół w Chwalisze-
wie odbyło się uroczyste pasowa-
nie pierwszoklasistów na czytel-
ników.

Honorowymi gośćmi byli oczy-
wiście uczniowie klasy I, towarzy-
szyli im koleżanki i koledzy ze
starszych klas. Przed przyjęciem
w poczet czytelników uczniowie
obejrzeli teatrzyk przygotowany
przez nauczyciela-bibliotekarza
we współpracy z uczennicami z

13 stycznia, pomimo złych wa-
runków atmosferycznych, senio-
rzy licznie odwiedzili zaprzyjaź-
nione przedszkole. W przedszko-
lu panowała radosna i serdeczna
atmosfera, wszyscy wspaniale się
bawili i ucztowali. Dzieci przygo-
towały dla gości program arty-

Seniorzy w przedszkolu
Przedszkole nr 6 z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Krotoszynie zaprosi³o na spotkanie nowo-
roczne cz³onków klubu seniora „Pogodna Je-
sieñ”.

styczny i upominki.
Spotkania z klubem seniora

weszły już na stałe do tradycji
przedszkola. Przynoszą wiele
radości i zadowolenia zarówno
seniorom, jak i wychowankom
przedszkola.

(P6)

Nowi czytelnicy

Koła Przyjaciół Biblioteki. W
świat książek najmłodszych
czytelników wprowadziły baj-
kowe postacie. Uczniowie odpo-
wiadali na zagadki dotyczące
znanych bajek i baśni oraz na
pytania związane z poszanowa-
niem książki.

Po uroczystym pasowaniu,
zapoznaniu z regulaminem wy-
pożyczalni, nowi czytelnicy mo-
gli wypożyczyć pierwsze książ-
ki.                               Ilona Jamry

Co w kulturze
niebawem?

Krotoszyńskim Ośrodku Kultury
16 kwietnia godz. 19.00, najsłyn-
niejszy teatr tańca „Polski Teatr
Tańca”; sala widowiskowa kina,
bilety 20 zł w Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury.

 (kok)

Turniej rozstrzygniêty
z Turku, trzecie - Mariuszowi C.
Kosmali z Legionowa. Wyróżnie-
nia zdobyli: Tadeusz Buraczew-
ski z Redy, Arkadiusz Stosur z
Krakowa, Karol Graczyk z
Deszczna, Miłosz K. Manaster-
ski.

Gratulujemy zwycięzcom,
żałując jednak nieco, że nie mo-
żemy pogratulować poetom kro-
toszyńskim.                             (eliz)
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K r ó t k o

Z zaproszeń burmistrza Ju-
liana Joksia skorzystało około
150 przedstawicieli firm. Bur-
mistrz przedstawił zebranym ob-
szerną informację na temat dzia-
łań i inwestycji, które zosta-
ły zrealizowane przez samo-
rząd w ostatnim czasie, a było
się czym pochwalić. Potem dla
odmiany chwalił lokalnych
przedsiębiorców, wręczając dy-
plomy tym, którzy mieli znaczą-
ce osiągnięcia w minionym roku.
Przedstawicielom firm sukcesów
gratulowała także Zofia Jamka,
przewodnicząca Rady Miejskiej.

Na spotkaniu głos zabrali:

Spotkanie noworoczne
7 stycznia w Ratuszu odby³o siê doroczne uroczyste spotkanie w³adz samorz¹dowych z lokalny-
mi przedsiêbiorcami oraz szefami jednostek gminy.

W Urzędzie Miejskim na ta-
blicy ogłoszeń został umiesz-
czony wykaz nieruchomości
gruntowych przeznaczonych
do wydzierżawienia. Z treścią
wykazu można również zapo-
znać się w Biuletynie Informa-
cji Publicznej na stronie inter-
netowej www.krotoszyn.pl
(Przetargi Urzędu Miejskiego/
Sprzedaż gruntów i nierucho-
mości).

Przetarg na budowę ul.
Słonecznej w Krotoszynie
(etap I) wygrała krotoszyńska
firma Gembiak &Mikstacki sp.
j. Zakres robót obejmuje budo-
wę jezdni o łącznej długości
ok. 426 metrów, ciągu pieszo-
jezdnego i chodnika. Zgodnie
z wymaganiami zleceniodaw-
cy jezdnia będzie miała na-
wierzchnię mineralno - bitu-
miczną na podbudowie tłucz-
niowej i szerokość 4,5 - 5,5 m.
Na ciągu pieszo-jezdnym sze-
rokości 4,5 m położona zosta-
nie kostka brukowa. Kostką
wyłożony zostanie także chod-
nik. Firma wykona także wjaz-
dy do posesji, odwodnienie do
istniejącej sieci kanalizacyj-
nej, przebuduje sieć energe-
tyczną i sieć telekomunika-
cyjną.

Firma Gembiak & Mikstacki
będzie również budowała
ścieżki pieszo-rowerowe wraz
z placem parkingowym na uli-
cy Wiejskiej w Krotoszynie.
Zakres prac obejmuje obejmu-
je budowę ciągu pieszo-rowe-
rowego z kostki brukowej be-
tonowej o powierzchni 992 m
kw. i ciągu pieszo-jezdnego z
mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych o po-
wierzchni 801 m kw. Potrzeb-
ny będzie także kanał odwad-
niający, parking z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfal-
towych o powierzchni 2836 m
kw.

Najważniejszym tematem spo-
tkania była uchwała o budżecie na
rok 2010. Po procedurze przedsta-
wienia dokumentu i krótkiej dys-
kusji radni jednogłośnie, przy peł-
nym składzie Rady, zaakceptowa-
li nowy budżet. Należy więc sądzić,
że tegoroczne plany gminy będą
realizowane w wyjątkowej zgodzie
samorządu!

Tego dnia rajcy podjęli także
uchwałę o miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego
Krotoszyna w rejonie ulicy Bursz-
tynowej oraz o wykazie wydatków
niewygasających z upływem roku

budżetowego 2009. Ponadto zapa-
dły trzy uchwały zmieniające treść
uchwał podjętych już wcześniej:
pierwsza dotyczyła wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla
członków OSP, druga - odstąpienia
od obowiązku przetargu przy za-
wieraniu umowy na dzierżawę nie-
ruchomości na 25 lat w celu wybu-
dowania „Centrum Sportów Plażo-
wych”, trzecia - zmian w budżecie
na 2009 rok.

Radni nie zapomnieli na sesji
także o swoich potrzebach i zapla-
nowali pracę na najbliższe dwana-
ście miesięcy.                           (eliz) 

starosta Leszek Kulka, Grzegorz
Kośmider, sekretarz Klubu Przed-
siębiorców Ziemi Krotoszyńskiej,
Marian Grządka, powiatowy in-
spektor weterynarii, Aneta Kar-
kosz, prezes Samorządowego
Funduszu Poręczeń Kredytowych,
oraz Miłosz Zwierzyk z biura po-
selskiego posła Macieja Orze-
chowskiego.

Muzycznym uzupełnieniem
spotkania był koncert zespołu
Ekipa z Czerwonego Dżipa, pod
kierownictwem Stanisława Szelą-
gowskiego.

(eliz)

Mieszkańcy Krotoszyna
również w tym  roku wsparli 
Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. 10 stycznia datki zbie-
rane były przez wolontariuszy
podczas ulicznej kwesty. Pusz-
ki kwestujących zasilili rów-
nież fani Eleni, którzy mieli
okazję wysłuchać specjalnych 
koncertów piosenkarki zorga-
nizowanych w kościele farnym

Ukazało się drugie, poszerzone wydanie al-
bumu archiwalnych pocztówek Krotoszyna pt.
„Pozdrowienia z Krotoszyna / Gruss aus Kro-
toschin. Widoki miasta na pocztówkach z lat
1897-1918.”

Nowa edycja została wzbogacona o aneks
zawierający 65 nigdy wcześniej niepublikowa-
nych kart pocztowych. Album jest do nabycia
w muzeum oraz w krotoszyńskich księgar-
niach.                                                         (helka)

14 grudnia zakończył się w naszej gminie pierwszy etap wprowa-
dzania elektronicznej identyfikacji psów. Zameldowani na terenie Mia-
sta i Gminy Krotoszyn właściciele psów mogli zgłaszać się do wyzna-
czonych lecznic weterynaryjnych, by zaczipować swojego pupila.

W 2009 roku zaczipowano 812 psów, z czego ponad połowę w ostat-
nich tygodniach akcji - w listopadzie i grudniu wszczepiono identyfika-
tor 445 psom.

3 lutego lekarze weterynarii wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie
Miejskim w Krotoszynie, gdzie omawiano dalszą współpracę przy kon-
tynuacji czipowania czworonogów. W bieżącym roku koszty akcji po-
niesie również w całości Urząd Miejski. Bliższe informacje o gabine-
tach, które będą brały w tym udział, podamy w późniejszym czasie.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami Unii Euro-
pejskiej w 2011 roku obowiązek elektronicznej identyfikacji psów bę-
dzie ciążył na każdym właścicielu psa.                                     (wiol, eliz)

21 i 22 stycznia obradowały
komisje stałe Rady Miejskiej w
Krotoszynie.

Radni przyjęli plany pracy
komisji na bieżący rok, zapoznali
się również ze sprawozdaniem
na temat wysokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu
zawodowego w roku 2009.

Komisje pozytywnie zaopi-

Sejm zniósł opłaty za wydanie
dowodu osobistego. Od stycznia
br. wyrobienie nowego dokumen-
tu jest bezpłatne, niezależnie od
tego, czy go zgubimy, zniszczymy
lub też zostanie nam skradziony.
Bezpłatnie otrzymają dowód tak-
że osoby, które będą się o niego
ubiegały po raz pierwszy lub będą
musiały wymienić dokument z
powodu zmiany danych. Do tej
pory bez względu na przyczynę za
wydania nowego dokumentu pła-
ciliśmy 30 zł.                              (kak)

Wyj¹tkowo zgodni
30 grudnia odby³a siê ostatnia w starym roku
sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Wielka Orkiestra
i krotoszyńskim kinie. Wstęp na
koncerty był bezpłatny. Pierwszy
fundowało Starostwo Powiatowe,
drugi - Urząd Miejski w Krotoszy-
nie.

Podczas 18. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Krotoszynie zebrano 13 tys. zł.
Oprócz tego w Benicach  zebrano
1 tys. 900 zł, w Gorzupi 150 zł.

                (kok)

Nowe-stare pocztówki

Bêdziemy czipowaæ

Zaopiniowali

niowały projekty uchwał: w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Narkomanii
dla Miasta i Gminy Krotoszyn na
2010 r.; w sprawie zasad przyzna-
wania uczniom stypendium Burmi-
strza Krotoszyna za wyniki w na-
uce i wybitne osiągnięcia oraz w
sprawie zmian w budżecie na 2010.

(mm)

Dowód
gratis

Z zaproszenia burmistrza skorzysta³o oko³o 150 przedstawicieli firm.
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9 stycznia  Janina Reising, uczennica krotoszyńskiej Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I st. została laureatką V Międzyszkolnych Prze-
słuchań Uczniów Klas Wiolonczeli Szkół Muzycznych I stopnia w
Zielonej Górze. Nauczycielką Janiny jest Magdalena Wirga-Schne-
ider, która od 1 września 2008 roku prowadzi klasę wiolonczeli w
Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Krotoszynie.                    (mo)

W dniach 15 i 16 stycznia odbył się w Osielsku I Puchar Polski
Seniorów -  w zapasach w stylu wolnym. Ceramik Krotoszyn wysta-
wił 7 zawodników, którzy zdobyli 3 brązowe medale.

Klasyfikacja indywidualna

W klasyfikacji drużynowej Ceramik Krotoszyn zajął piąte miejsce.
(rafpat)

9 stycznia tenisiści „Krotosza” podejmowali zespół z Bielska Bia-
łej - nasi zawodnicy pokonali rywali  6: 4. Punkty dla naszej drużyny
zdobyli: Adrian Rybak - 1,5, Kazimierz Wiszowaty - 2,  Kamil Toma-
szuk - 1,5 i Jarosław Maćkowiak - 1.

16 stycznia do Krotoszyna przyjechali goście z Jarosławia. Nale-
ży wspomnieć, iż w pierwszym spotkaniu przegraliśmy w Jarosła-
wiu 8 : 2. Jednakże tego dnia nasi zawodnicy poczuli się pewnie i
wygrali  7 : 3. Punkty dla Krotosza zdobyli: Adrian Rybak - 1, Kazi-
mierz Wiszowaty - 2,5, Jarosław Maćkowiak 2,5 i Kamil Tomaszuk -
1.

Przed naszą drużyną jeszcze wiele spotkań trudnych, lecz mamy
nadzieję, że druga runda przyniesie nam wiele radości z wygranych.
Serdecznie zapraszamy kibiców na V Memoriał im. Mariana Pin-
kowskiego, który odbędzie się w hali Centrum Sportu i Rekreacji w
sobotę 30 stycznia o godz. 9.00.                                                         (olo)

Wykaz lokali mieszkalnych mieszcz¹cych siê w budynkach komunalnych, przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz g³ów-
nych najemców.

Informacja z urzêdu

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/1 60,5 m2 44 122,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/2 49,0 m2 36 536,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/3 60,5 m2 46 719,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/4 49,0 m2 38 639,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/5 60,5 m2 40 976,35 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/6 49,0 m2 36 136,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/7 49,0 m2 36 136,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/8 60,5 m2 44 617,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/9 49,0 m2 38 639,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/10 60,5 m2 46 225,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/11 49,0 m2 36 536,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 4/12 60,5 m2 43 133,00 z³ 93/9 0,0880 ha 32594

Biadki ul. Rozdra¿ewska 6/2 49,0 m2 36 061,00 z³ 93/8 0,1143 ha 32593

Biadki ul. Rozdra¿ewska 6/3 60,5 m2 46 627,00 z³ 93/8 0,1143 ha 32593

Biadki ul. Rozdra¿ewska 6/4 49,0 m2 38 564,00 z³ 93/8 0,1143 ha 32593

Biadki ul. Rozdra¿ewska 6/5 60,5 m2 43 041,00 z³ 93/8 0,1143 ha 32593

Biadki ul. Rozdra¿ewska 6/6 49,0 m2 36 061,00 z³ 93/8 0,1143 ha 32593

Biadki ul. Rozdra¿ewska 6/8 60,5 m2 44 709,00 z³ 93/8 0,1143 ha 32593

Biadki ul. Rozdra¿ewska 6/9 49,0 m2 38 565,00 z³ 93/8 0,1143 ha 32593

Biadki ul. Rozdra¿ewska 6/10 60,5 m2 46 132,00 z³ 93/8 0,1143 ha 32593

Biadki ul. Rozdra¿ewska 6/11 49,0 m2 36 461,00 z³ 93/8 0,1143 ha 32593

Biadki ul. Rozdra¿ewska 6/12 60,5 m2 43 041,00 z³ 93/8 0,1143 ha 32593

Biadki ul. Rozdra¿ewska 8/1 67,1 m2 65 283,00 z³ 93/5 0,0569 ha 29829

Biadki ul. Rozdra¿ewska 8/2 67,0 m2 65 186,00 z³ 96/5 0,0569 ha 29829

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/1 60,5 m2 43 832,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/2 49,0 m2 35 900,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/3 60,5 m2 46 336,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/4 49,0 m2 38 329,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/5 60,5 m2 42 843,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/6 49,0 m2 35 900,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/7 49,0 m2 35 825,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/8 60,5 m2 44 326,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/9 49,0 m2 38 404,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/10 60,5 m2 45 934,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/11 49,0 m2 36 301,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 10/12 60,5 m2 42 842,00 z³ 77/17 0,0817 ha 32595

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/1 60,5 m2 44 011,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/2 49,0 m2 36 046,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/3 60,5 m2 46 515,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/4 49,0 m2 38 239,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/5 60,5 m2 42 731,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/6 49,0 m2 35 810,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/7 49,0 m2 35 735,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/8 60,5 m2 44 621,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/9 49,0 m2 38 314,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/10 60,5 m2 45 823,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/11 49,0 m2 36 211,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Biadki ul. Rozdra¿ewska 12/12 60,5 m2 42 731,00 z³ 77/13 0,1397 ha 32596

Krotoszyn os. Szarych Szeregów 3/23 32,8 m2 67 031,00 z³ 818/5 0,3458 ha 32819

Krotoszyn ul. Przemys³owa 23/12 38,7 m2 66 072,00 z³ 4240/7 0,1510 ha 27760

Krotoszyn ul. Konstytucji 3 Maja 16/13 36,58 m2 40 249,00 z³ 757/9 0,1686 ha 25548

Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1675/2010 Burmistrza Krotoszyna z 4.01.2010 r.

Po³o¿enie lokaluPow. lokalu w m2
KW

dzia³ki

Pow.

dzia³ki

w ha

Nr ewid.

dzia³ki

Cena lokalu

wg szacunku

bieg³ego

Pow.
lokalu
w m2

Janina laureatk¹

Trzej medaliœci

Wygrana „Krotosza”

Kategoria 120 kg
- III miejsce

Dariusz Filipczak

Kategoria 96 kg
- III miejsce

Przemys³aw M¹czak

Kategoria 55 kg
- III miejsce

Adam S³owiñski
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