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Obecnoæ obowi¹zkowa
18 maja o godz. 10.00 w Urzêdzie Miejskim odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Spo³ecznej, za 19 maja o godz. 9.00
posiedzenie Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej. Sesjê Rady
Miejskiej w Krotoszynie zaplanowano na 25 maja.
***
19 maja 2006 roku w Gimnazjum nr 2 odbêdzie siê przygotowana przez Urz¹d Miejski w Krotoszynie oraz Instytut
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu sesja naukowa: Krotoszyn miêdzy
przesz³oci¹ a przysz³oci¹. Prelegenci przedstawi¹ zagadnienia zwi¹zane z histori¹ regionu, dzia³aniami samorz¹du,
pras¹ lokaln¹, rozwojem rolnictwa, przeprowadzaniem negocjacji oraz zamówieniami publicznymi. Wstêp wolny.
***
20 maja w godzinach od. 10.00 do 2.00 - Festyn Rekreacyjno-Sportowy Szko³y Podstawowej nr 8 na boisku szkolnym. Wyst¹pi¹ zespo³y: winka Halinka, Paprika Korps,
Andante. Nie zabraknie loterii fantowej, w której do wygrania miêdzy innymi zestaw komputerowy.
***
21 maja w godzinach od 13.00 - 17.00 kolejna, zorganizowana przez krotoszyñski Oddzia³ Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa akcja pobierania krwi, tym razem w Zespole Szkó³
Publicznych w Rozdra¿ewie.
***
27 maja festyn w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi. Pocz¹tek godz. 16.00
***
Do 31 maja w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej
mo¿na ogl¹daæ wystawê Portrety dzieci z przedszkola
w Asperhofen (Austria).
***
Galeria Refektarz zaprasza na wystawê malarsk¹
Grzegorza Ratajczyka, wyk³adowcy Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Autor obrazów pochodzi z Krotoszyna.
Prezentowane w Refektarzu obrazy s¹ w du¿ej mierze inspirowane odbyt¹ przez malarza podró¿¹ do W³och.

Wymieñ dowód
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego
w Krotoszynie przypomina o ustawowej wymianie dowodów
osobistych zgodnie z art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrzenia
2002r. (Dz.U. Nr 183, poz.1522. z pón. zm.). Z dniem 31 grudnia
2007r. stare dowody wydane w formie ksi¹¿eczkowej trac¹
swoj¹ wa¿noæ. Ponadto pragniemy przypomnieæ, i¿ dowody
wydawane s¹ na okres 5 i 10 lat i w zwi¹zku z tym niektóre
dowody wydane na okres 5 lat trac¹ ju¿ swoj¹ wa¿noæ, zatem
nale¿y z³o¿yæ ponownie wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Wnioski wraz z za³¹cznikami (tj. 2 aktualne fotografie,
dowód dokonania op³aty za wydanie dowodu osobistego,
odpis aktu urodzenia lub ma³¿eñstwa - w zale¿noci od stanu
cywilnego), nale¿y z³o¿yæ osobicie w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 7a, I piêtro, pok. nr 2 (budynek w podwórzu). Dokumenty
nale¿y z³o¿yæ osobicie po uprzednim zarejestrowaniu siê.
Rejestracji mo¿na dokonaæ osobicie lub telefonicznie - tel.
062- 722 74 67.
(wso)

Konferencja sportowa
W sali konferencyjnej hotelu Wodnik odby³a siê II Samorz¹dowa Konferencja z Wychowania Fizycznego na temat
wykorzystania zajêæ na basenie we wspó³czesnym wychowaniu fizycznym.
Prelegentem w czasie konferencji by³ miêdzy innymi prof.
dr hab. Andrzej Krawañski, pracownik naukowy Akademii Wy-

Bêd¹ wczeniejsze badania
4 kwietnia 2006 r. na wniosek Dyrekcji SP ZOZ w Krotoszynie Narodowy Fundusz Zdrowia w Poznaniu wyrazi³ zgodê
na wykonywanie mammografii profilaktycznej u pañ, które
korzysta³y z tego badania w 2004 roku, jeli na wyniku lekarz
radiolog opisuj¹cy badanie zaleci³ kontrolê za rok i kobiety te
nie mia³y w 2005 roku wykonanego badania kontrolnego.
Proszê wszystkie panie, które spe³niaj¹ te warunki, o kontakt
z Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia w Krotoszynie (tel. 062 588 03 89) w celu ustalenia terminu wykonania mammografii.
Proszê tak¿e o skontaktowanie siê z Centrum te panie,
które od stycznia do marca br. zosta³y zapisane na badanie
kontrolne w okresie od wrzenia do grudnia br. w celu zmiany
terminu badania na wczeniejszy.
Krystyna Fr¹ckowiak
www.krotoszyn.pl

fot. arch.
Prelekcja poznañskiego profesora.
chowania fizycznego w Poznaniu. W spotkaniu brali udzia³
nauczyciele wychowania fizycznego z rejonu po³udniowej
Wielkopolski.
(zs)

Oddaj ksi¹¿kê
Drodzy Czytelnicy, informujemy, ¿e w miesi¹cu maju bêdziemy przyjmowaæ przetrzymywane przez Was ksi¹¿ki bez
kar regulaminowych. Skorzystajcie z okazji.
Maj to wiêto ksi¹¿ki, biblioteki i bibliotekarzy. Oczekujemy od Was prezentów w postaci ksi¹¿ek, których do tej pory
nam nie oddalicie (mimo ¿e min¹³ termin ich oddania).(kbp)
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Partnerstwo

Krótko

10 maja w sali konferencyjnej Wodnika odby³a siê
zorganizowana przez Urz¹d Miejski konferencja Partnerstwo
publiczno-prywatne - szansa i wyzwanie dla samorz¹du
terytorialnego.
Zaproszony wysokiej klasy fachowiec, Pawe³ Kolas, redaktor naczelny Gazety £owickiej, wyk³adowca kilku wy¿szych
uczelni, krajowy ekspert gospodarczy i by³y burmistrz £owicza, przedstawi³ zagadnienia dotycz¹ce relacji miêdzy samorz¹dem a biznesem oraz mo¿liwoci partnerskiego wspó³dzia³ania obu sfer.
Prelegent stara³ siê nawietliæ istotne aspekty tematu oraz
omówiæ go od strony praktycznej, udzielaj¹c porad na temat
organizacji inwestycji partnerskiej. Przybli¿y³ tak¿e przepisy
prawne reguluj¹ce tê dziedzinê ¿ycia. Pod koniec spotkania
uczestnicy mieli mo¿liwoæ przedyskutowania zagadnieñ i zadania fachowcowi pytañ.

Rozstrzygniêto przetarg na wykonywanie us³ug transportowo-sprzêtowych, który obejmowa³: transport, za³adunek i rozgarnianie ¿u¿la paleniskowego, wywóz nieczystoci, koszenie, us³ugi spychark¹. Przetarg wygra³ Spó³dzielczy Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Kó³ek Rolniczych z Osuszy. W dniu 7 kwietnia br. zosta³a podpisana umowa miêdzy Urzêdem Miejskim a wykonawc¹. Umowa zosta³a zawarta na czas od 2 maja 2006 r. do 30 kwietnia 2007 roku.
W dniu 19 kwietnia podpisano umowê z drukarni¹
Scorpion SC na sk³ad komputerowy, wydruk i z³o¿enie
w jeden grzbiet Informacji Samorz¹dowych w 2006 r. Umowa obowi¹zuje do 31 grudnia 2006r.
Urz¹d Miejski w Krotoszynie og³osi³ przetarg na Doposa¿enie placów zabaw w dodatkowe urz¹dzenia zabawowe. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i monta¿ urz¹dzeñ na place zabaw, takich jak: hutawki, urz¹dzenia sprawnociowe, karuzele, zestawy rekreacyjno-zabawowe typu
wie¿e, lizgi, pomosty, przeplotnie. Doposa¿one zostan¹
place zabaw w parku Wojska Polskiego, przy ul. Sportowej
i przy ul. Spokojnej w Krotoszynie oraz plac zabaw w Wielowowsi.
Oferty na przetarg mo¿na by³o sk³adaæ do 11 maja
2006 r. Rozstrzygniêcie powinno nast¹piæ w po³owie miesi¹ca.

Patriotyczne spotkania
fot. Monika Czubak
Ciekawy temat konferencji sk³oni³ uczestników do
wymiany przemyleñ
Poniewa¿ partnerstwo publiczno-prywatne to sprawa
bliskiej ju¿ przysz³oci, organizator przygotowa³ siê na du¿¹
liczbê chêtnych, rozes³ano oko³o stu zaproszeñ do firm i przedstawicieli pobliskich samorz¹dów. Niestety, choæ temat jest
nowy i wa¿ny, konferencja nie spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem w³adz lokalnych: z okolicznych samorz¹dów przybyli tylko przedstawiciele w³adz Zdun i Komina Wlkp., a zabrak³o w ogóle przedstawicieli Starostwa Krotoszyñskiego.
Tematyka konferencji przyci¹gnê³a natomiast na spotkanie lokalne banki, firmy bran¿y budowlanej, transportowej, handlowej, radnych i przedstawicieli zak³adów komunalnych.
(eliz)

W rodê 3 maja br. o godz. 12.15 w kociele pw. w. w.
Piotra i Paw³a odby³a siê uroczysta msza wiêta z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. We mszy uczestniczy³y w³adze samorz¹dowe powiatu i gminy, delegacje organizacji politycznych i
kombatanckich, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, m³odzie¿ szkolna i harcerze.
Po mszy m³odzie¿ szkolna z³o¿y³a wi¹zanki kwiatów pod
pami¹tkowym kamieniem na skwerku u zbiegu ul. Konstytucji
3 Maja i ul. Mickiewicza.
8 maja o godz. 12.00 wokó³ pomnika 6 Pu³ku Artylerii
Lekkiej przy ul. Piastowskiej licznie zgromadzili siê uczniowie
krotoszyñskich szkó³ wraz z nauczycielami. Przyby³y te¿ dele-

Nowy numer
Informujemy, ¿e hotel Wodnik ma nowy nr telefonu.
Chc¹c skontaktowaæ siê z recepcj¹ hotelow¹, wybieramy nr
062 722 00 10 lub 694 413 427.
Hotel dysponuje 11 pokojami 2-osobowymi z ³azienkami,
TVsat. i telefonami. Posiada salê konferencyjno-szkoleniow¹
na 50 osób. Hotelowi gocie bezp³atnie korzystaj¹ z uroków
krytej p³ywalni Wodnik.
(mm)
www.krotoszyn.pl

fot. Monika Czubak
Kwiaty sk³adali burmistrz Julian Jok i jego
zastêpca Franciszek Marsza³ek
gacje w³adz samorz¹dowych oraz delegacje kombatanckie. Przy
dwiêkach werbli z³o¿ono wi¹zanki kwiatów - w ten sposób
uczczono 61. rocznicê zwyciêstwa nad faszyzmem.
(mm)
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Rodzinne zawody
22 kwietnia odby³y siê II Dru¿ynowe Zawody Rodzeñstw Krytej P³ywalni Wodnik w Krotoszynie.
W zawodach wziê³o udzia³ 20 par rodzeñstw w ró¿nym
wieku. Ka¿dy z zawodników mia³ do pokonania dystans 50 m.
Trzy najlepsze pary dosta³y pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody, m.in. odtwarzacz MP3 i aparaty fotograficzne, ufundowane przez sponsorów. Najm³odszych p³ywaków dyrektor p³ywalni Jacek Cierniewski wyró¿ni³ drobnymi upominkami ufundowanymi przez sponsorów.
Wyniki zawodów
Kategoria do 13 lat
I
Mateusz i Szymon G¹towscy,
1:12,44
II
Magdalena i Adrian Stefañscy,
1:12,53
III
Monika i Tomasz Kostuj,
1:13,83
IV
Patryk i Dominik Wewiór,
1:15,17
V
Kasia i Marta Patryniak,
1:29,35
VI
£ukasz i Dawid Przyjemscy,
1:31,81
VII
Filip i Przemek Wiedemann,
1:52,86
VIII Maria i Mateusz Filipiak,
1:53,01
IX
Justyna i Kinga Nowak,
1:56,93
X
Mateusz i Agnieszka Jakubowscy,
2:22,34
XI
Kasia i Wojtek Patryniak,
2:33,76
XII
Dagmara i Kinga Dygcik,
2:36,31
XIII Karina i Martin Rospek,
2:54,75
Kategoria 13 - 16 lat
I
Przemek i Tomasz Kuca,
1:05,97
II
Maria i Wojciech Graf,
1:12,23
III
Micha³ i Marcin Sobañscy,
1:12,49
IV
Agnieszka i Katarzyna Nowaczyñskie, 1:28,30
Kategoria powy¿ej 16 lat
I
Martyna i Damian Bartczak,
1:20,16

II
III

Joanna i Piotr Garstka,
Dorota i Edyta wi¹tek,

1:31,12
1:33,71

fot. arch.
Nalepsi p³ywacy i dyrektor p³ywalni Jacek Cierniewski
Sponsorami zawodów byli:
- Przedsiêbiorstwo Handlowe A-T SA Krotoszyn,
- Rafa Sp. z o.o, Intermarche, Krotoszyn
- Z.J. Konarczak, Rzenictwo-Wêdliniarstwo, Pogorzela
- Herbaciarnia Camellia Marzena Poprawa, Krotoszyn
- SC lusarsko-Kotlarska A.H.M. Siemko - Chocz
(kpw)

Wiosna w lesie

Warsztaty dla uczniów
Jak¹ szko³ê wybraæ po gimnazjum? Jaki
zawód jest dla mnie najlepszy? Odpowied na to
pytanie mo¿e byæ o wiele ³atwiejsza po zajêciach
organizowanych przez Gminne Centrum Informacji.

26 kwietnia w Krotoszyñskiej Bibliotece
Publicznej odby³o siê spotkanie przedstawicieli
Nadlenictwa Krotoszyn z uczniami szkó³
podstawowych.

Gminne Centrum Informacji zaprasza klasy szkolne wraz
z opiekunami do udzia³u w warsztatach u³atwiaj¹cych m³odym ludziom poznanie w³asnych mo¿liwoci i okrelenie preferencji zawodowych. Warsztaty s¹ przygotowywanie z myl¹
o uczniach klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
GCI proponuje warsztaty o rozmaitej tematyce, np. dotycz¹ce rozwoju w³asnego pod k¹tem planowania przysz³oci,
zawodoznawstwa, poznawania predyspozycji osobistych czy
te¿ rozwijania umiejêtnoci autoprezentacji i prowadzenia rozmowy z pracodawc¹.
GCI dysponuje tak¿e fachow¹ biblioteczk¹ u³atwiaj¹c¹
dokonanie wyboru zawodu lub kierunków dalszego kszta³cenia. Nauczycieli zainteresowanych warsztatami dla klas
uczniowskich prosi siê o wczeniejszy kontakt telefoniczny
lub osobisty.
GCI, ul. Benicka 9, czynne jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 8.00 - 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00;
tel. 062 722 03 06.
(eliz)

Choæ temat spotkania brzmia³ Wiosna w przyrodzie
okaza³o sie, ¿e m³odzi uczestnicy mieli do fachowców wiele
pytañ zwi¹zanych nie tylko z wiosennymi zmianami w przyrodzie. Pytali na przyk³ad o zachowanie i obyczaje dzikich zwierz¹t.
Obecni na spotkaniu leniczy w ciekawy i prosty sposób przedstawiali uczniom zagadnienia zwi¹zane z zasobami
lenymi naszego powiatu, informuj¹c o popularnych gatunkach drzew, rezerwatach przyrody, ochronie przyrody. Ka¿dy z uczestników - w spotkaniu wziê³o udzia³ piêæ klas dosta³ folderek Nadlenictwa, a tego ka¿da z klas - mapê, na
której zaznaczono lokalne kompleksy lene. - Zabierzcie rodziców na wycieczkê do lasu - zachêca³ leniczy Andrzej Piesyk
Spotkanie prowadzi³a Marlena Nabzdyk, kierowniczka
dzia³u biblioteki dla dzieci i m³odzie¿y, g³ównym prelegentem by³ Stanis³aw Zaradny, zastêpca nadleniczego.

www.krotoszyn.pl

(eliz)
4

www.krotoszyn.pl

Informacje Samorz¹dowe 5/2006

Rada Miejska
w Krotoszynie
Radni w ¿³obku

XLIV sesja Rady Miejskiej
w Krotoszynie...
W czwartek 27 kwietnia br. o godz. 10:00 w Urzêdzie
Miejskim odby³a siê XLIV sesja Rady Miejskiej
w Krotoszynie.
Krotoszyñscy radni jednog³onie, 19 g³osami za podjêli
uchwa³ê w sprawie absolutorium dla burmistrza Krotoszyna.
Wczeniej na posiedzeniach komisji zapoznali siê ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu za 2005 r., z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza
oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Ponadto radni wys³uchali informacji na temat stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w gminie w 2005 r., przyjêli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn w 2005 roku.
Podjêto równie¿ uchwa³y w sprawie:
- aktualnoci uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Krotoszyn oraz obowi¹zuj¹cych planów miejscowych dla terenów Miasta i Gminy Krotoszyn,
- ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartoci jednego punktu dla pracowników Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie,
- ustalenia wysokoci najni¿szego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Orodka Sportu i Rekreacji w Krotoszynie,
- nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Krotoszyna,
- zmian w bud¿ecie na 2006 rok
- zmiany uchwa³y Nr XXV/204/2004 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania tytu³u Zas³u¿ony dla Krotoszyna.

W czwartek 13 kwietnia Komisja Spo³eczna Rady Miejskiej w Krotoszynie odby³a wizjê lokaln¹ w ¿³obku miejskim
Mi. Dyrektor placówki Maria Marcinek oprowadzi³a radnych
po pomieszczeniach ¿³obka.
Wizyta radnych w ¿³obku przypad³a w dzieñ, kiedy przychodzi wielkanocny zaj¹c. Z tej okazji wiceburmistrz Ryszard
Czuszke poczêstowa³ ka¿de z dzieci czekoladowym jajkiemniespodziank¹.

fot. Monika Czubak
Radni obejrzeli troskliwym okiem
wszystkie pomieszczenia placówki
Po zwiedzeniu obiektu cz³onkowie komisji rozmawiali z
dyrektor placówki o aktualnej sytuacji ¿³obka i potrzebach remontowych.
(mm)

Sokola i Sowia

Przypominamy, ¿e do koñca maja nale¿y uregulowaæ
kolejn¹, drug¹ ratê p³atnoci za koncesjê na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych w tym roku.

Podczas sesji w dniu 27 kwietnia br. krotoszyñscy radni
podjêli uchwa³ê w sprawie nadania nazw nowym ulicom na
terenie Krotoszyna. Nowe nazwy wprowadzono dla istniej¹cej
drogi gminnej i dla drogi powsta³ej w wyniku podzia³u nieruchomoci pod budownictwo jednorodzinne. I w ten sposób
powsta³y:
- ul. Sokola - równoleg³a do ul. Jastrzêbiej, jest to odcinek od ul.Komiñskiej do toru kolejowego
- ul. Sowia - stanowi¹ca drogê dojazdow¹ do wydzielonych nieruchomoci od ul. Sokolej.

(red.)

(mm)

(mm)

Uwaga!
Zap³aæ za koncesjê

www.krotoszyn.pl
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Dni Krotoszyna 1 - 3 maja

Tegoroczne wiêto miasta okaza³o siê wspania³¹ imprez¹. W centrum miasta bawi³y siê tysi¹ce
mieszkañców Krotoszyna i okolic. Poni¿ej fotografie Marcina Pawlika, Macieja Karolewskiego
i Adama Augustyniaka.

Koncert Szymona Wydry i zespo³u Carpe Diem
stanowi³ gratkê dla ogromnej publicznoci zgromadzonej na Rynku

Doda z zespo³em Virgin zelektryzowa³a
nie tylko Po³udniow¹ Wielkopolskê

Po wystêpie fani nie chcieli wypuciæ
piosenkarza z centrum miasta

T³umy wielbicieli przyby³y z wielu miast,
tak¿e odleg³ych od Krotoszyna

Nikt siê nie nudzi³, przez trzy dni na estradzie
prezentowa³y siê s³awy rozrywki i amatorzy

Piosenkarka wykona³a stare i nowe przeboje,
zmienia³a stroje, zaprasza³a do zabawy

www.krotoszyn.pl
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Drzewko zabanda¿owane
13 kwietnia, prawdopodobnie w godzinach nocnych,
dosz³o do aktu wandalizmu w Rynku - nieznany sprawca z³ama³
jedno z ozdobnych drzewek ustawionych wzd³u¿ chodników.

Pomimo pónej pory koncert zespo³u Myslovitz
przyci¹gn¹³ rzesze wielbicieli

Chuligan zniszczy³ drzewko posadzone na wprost wejcia do PKO BP. Poniewa¿ ka¿de z drzewek jest otoczone solidn¹ metalow¹ balustrad¹, maj¹ca w zamyle chroniæ m³ode
pnie przed psami i wszelkimi przypadkowymi uderzeniami, wandal mia³ utrudnione zadanie.
Dekoracyjna liwka winiowa zosta³a z³amana na wysokoci zakoñczenia ogrodzenia.
Zniszczone drzewko
mia³o byæ wymienione na
nowe przez Zak³ad Zieleni
Marsza³ek SC. Koszt wymiany wraz z robocizn¹ - trzeba
by zdemontowaæ balustradê
- wyceniono na oko³o 260
z³otych. Samo drzewko koszfot. Izabela Barto
tuje 160 z³.
Fachowcy, którzy 14
kwietnia zajêli siê wymian¹ uszkodzonej liwy, podjêli jednak
decyzjê o ratowaniu jej i za³o¿yli opatrunek.
(eliz)

Zas³u¿ona emerytura
28 kwietnia 2006 roku by³ dla Kazimierza Ratajczyka,
architekta miejskiego, ostatnim dniem pobytu w Urzêdzie
Miejskim. Pan Kazimierz przeszed³ na emeryturê po 41
latach pracy. 1 maja odby³o siê w Urzêdzie Miejskim oficjalne
po¿egnanie wieloletniego pracownika.

Razem z Arturem Rojkiem publicznoæ piewa³a
o mi³oci, têsknocie, poczuciu zagubienia

3 maja w Przedwioniu odby³a siê premiera
filmu o s³ynnym Polaku, stuletnim ksiêdzu Obrêbskim
z Litwy
www.krotoszyn.pl

- Pierwszego kwietnia 1965 roku przekroczy³em bramy
tego budynku - wspomina wie¿o upieczony emeryt. W tamtych latach w gmachu mieci³a siê Powiatowa Rada Narodowa, pan Kazimierz pracowa³ w niej przez dwa lata w Wydziale
Architektury. W 1967 roku zosta³ kierownikiem Powiatowej
Pracowni Urbanistycznej, która mieci³a siê w budynku w parku. Urbanistom szefowa³ do 1975 rok, kiedy zosta³y zlikwidowane powiaty. Kazimierz Ratajczyk rozpocz¹³ wówczas pracê
w Urzêdzie Miejskim jako geodeta miejski, potem stan¹³ na
czele wydzia³u zwanego Miejsk¹ Komisj¹ Planowania. 22 lata
temu, czyli w 1984 roku, zaj¹³ miejsce architekta miejskiego.
- Moim zdaniem bycie urzêdnikiem to s³u¿ba - tak podsumowuje dowiadczenia ze swej pracy. - Jeli komu siê wydaje, ¿e jest wa¿niejszy od innych, bo pracuje w urzêdzie, to siê
myli. My jestemy tu po to, aby pomagaæ mieszkañcom.
Pomimo przejcia na emeryturê pan Kazimierz nie ma zamiaru zerwaæ kontaktu z architektur¹. - Przestanê byæ urzêdnikiem, wrócê do zawodu i zacznê byæ architektem- zapewnia.
Ma nadziejê, ¿e bêdzie mia³ tak¿e wiêcej czasu na realizowanie
swojego hobby, jakim jest malowanie obrazów i podró¿e zagraniczne. - Europê objecha³em, teraz chcia³bym pojechaæ do
Afryki - mówi.
(eliz)
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Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Krotoszyna og³asza drugi ograniczony przetarg pisemny na sprzeda¿ nieruchomoci
zabudowanej, po³o¿onej
we wsi Orpiszew przy ul. Raszkowskiej nr 20, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 62 o powierzchni 1.100 m2.
Dla ww. nieruchomoci S¹d Rejonowy w Krotoszynie prowadzi wspóln¹ ksiegê wieczyst¹ KW nr 29540. Przetarg ogranicza siê do osób na sta³e zameldowanych we wsi Orpiszew. Nieruchomoci stanowi¹ teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywnoci zabudowy.
Zgodnie z planem miejscowym, tj. planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn - aktualizacja
"93" - zatwierdzonym Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Krotoszynie nr VIII/43/93 z 30 wrzenia 1993 r. og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kaliskiego nr 15, poz. 119 - jest to teren zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywnoci zabudowy.
Cena wywo³awcza nieruchomoci oznaczonej numerem dzia³ki 62 o pow. 1.100 m2 wynosi 7.500,00 z³otych plus 22 % VAT.
Infrastrukturê komunaln¹ nieruchomoci stanowi: dostêp do nawierzchni utwardzonej, sieæ wodoci¹gowa (z wodoci¹gu
wiejskiego), sieæ energetyczna, szambo bezodp³ywowe. Sieci komunalne zlokalizowano w pasie drogowym istniej¹cej drogi (ul.
Raszkowskiej).
Dla nieruchomoci ustala siê wadium w wysokoci 400,00 z³otych. Wadium nale¿y wp³aciæ najpóniej do 5 czerwca 2006
roku do godz. 10. 00 w kasie tut. Urzêdu, pokój nr 40. Wadium zwraca siê natychmiast po przetargu. Wadium wp³acone przez
osobê, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia sie przez tê osobê od zawarcia
umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedaj¹cego.
Oferta pisemna powinna zawieraæ: imiê, nazwisko i adres oferenta lub nazwê firmy oraz siedzibê, je¿eli oferent jest osob¹
prawn¹; datê sporz¹dzenia oferty; owiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami przetargu i stanem prawnym nieruchomoci i przyjmuje je bez zastrze¿eñ; oferowan¹ cenê. Do oferty nale¿y do³¹czyæ dowód wp³acenia wadium.
Termin sk³adania ofert up³ywa 5 czerwca 2006 roku godz. 10:00. Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi 6 czerwca 2006 roku
o godz. 10:00 w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie, pokój nr 24. Oferty w zamkniêtej kopercie z dopiskiem "Przetarg - Orpiszew"
nale¿y sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, pokój nr 24.
Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Dodatkowych informacji
udziela Lidia Kaczyñska - pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem tel. 722-74-77.

Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Krotoszyna og³asza drugi przetarg pisemny na sprzeda¿ nieruchomoci gruntowej
po³o¿onej
w Krotoszynie przy ulicy Ostrowskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr 3457/32 o powierzchni 9 798 m2, zapisanej
w ksiêdze wieczystej KW 26086.
Cena wywo³awcza przedmiotowej nieruchomoci gruntowej wynosi 70.000,00 z³otych. Wadium wynosi: 4.000,00 z³otych.
Przedmiotowa nieruchomoæ usytuowana jest w po³udniowo - wschodniej, peryferyjnej czêci miasta.
Infrastrukturê komunaln¹ stanowi: dostêp do nawierzchni utwardzonej (ul. Ostrowska - droga krajowa poprzez dzia³kê nr
3457/31 AM 115), sieæ wodoci¹gowa, sieæ elektryczna, sieæ telekomunikacyjna. Sieci komunalne usytuowane s¹ w pasie drogowym ul. Ostrowskiej. Nieruchomoæ koliduje z sieci¹ energetyczn¹ WN.
Nieruchomoæ stanowi teren zabudowy sk³adowej, teren komunikacji z udzia³em zieleni. Teren oznaczono symbolem C 47
S, KS/97. Warunkiem wziêcia udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoci okrelonej jak wy¿ej w kasie Urzêdu
Miejskiego w Krotoszynie, pokój nr 40.
Pisemna oferta powinna zawieraæ: imiê, nazwisko i adres oferenta lub nazwê firmy oraz siedzibê, je¿eli oferent jest osob¹
prawn¹; datê sporz¹dzenia oferty, owiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami przetargu i stanem prawnym nieruchomoci i przyjmuje je bez zastrze¿eñ; oferowan¹ cenê; planowany sposób i termin zagospodarowania.
Do oferty nale¿y do³¹czyæ dowód wp³aty wadium.
Termin sk³adania ofert up³ywa 5 czerwca 2006 roku o godz. 10.00. Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi 6 czerwca 2006 roku
o godz. 10.00 w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie, pokój nr 24.
Oferty w zamkniêtej kopercie z dopiskiem "Przetarg - dzia³ka 3457/32" nale¿y sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Krotoszynie, pokój nr 24.
Wadium wp³acone przez oferentów, których oferty nie zostan¹ przyjête, zostanie zwrócone bezporednio po dokonaniu
wyboru oferenta, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjêta, zalicza siê wp³acone wadium na poczet ceny kupna.
Wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego, je¿eli oferent, którego oferta zostanie przyjêta, uchyli siê od zawarcia aktu
notarialnego w podanym terminie.
Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Dodatkowych informacji
udziela Lidia Kaczyñska, pokój 24 lub telefonicznie pod numerem tel. 722-74-32.
www.krotoszyn.pl
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Turniej bezpieczeñstwa
21 kwietnia w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie odby³y siê powiatowe eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
W imprezie wziêli udzia³ uczniowie z 9 szkó³ podstawowych i 7 gimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyñskiego.
Turniej trwa³ od godziny 9.30 do 14.00. Wszyscy uczestnicy
najpierw rozwi¹zywali test, który miêdzy innymi sk³ada³ siê
z pytañ dotycz¹cych znajomoci zasad i przepisów obowi¹zuj¹cych w ruchu drogowym. Trzeba siê by³o równie¿ wykazaæ
znajomoci¹ znaków drogowych oraz umiejêtnoci¹, co prawda tylko na papierze, reagowania na ró¿ne sytuacje na skrzy¿owaniach dróg. Test obejmowa³ równie¿ pytania z udzielania
pierwszej pomocy. Druga czêæ turnieju polega³a na pokonaniu rowerem toru przeszkód.

fot. arch.

Sporód uczniów szkó³ podstawowych najlepsi okazali
siê: Adam Chmielarz, Artur Kujawski, oboje z SP nr 3 Zespo³u
Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie, na trzecim miejscu uplasowa³ siê Krystian Pluta ze Szko³y Podstawowej w Nowej Wsi. Wród gimnazjalistów pierwsze miejsce
przypad³o Dariuszowi Gêstwie, drugie Annie Kolendzie
oboje z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Rozdra¿ewie - oddzia³
zamiejscowy Nowa Wie, trzecie miejsce zaj¹³ Dominik Kry
z Gimnazjum w Zdunach.
W kategorii szkó³ podstawowych najlepsze okaza³y siê :
I miejsce - Szko³a Podstawowa w Nowej Wsi
II miejsce - Szko³a Podstawowa nr 3 w Krotoszynie Zespo³u
Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
III miejsce - Szko³a Podstawowa nr 7 w Krotoszynie Zespo³u
Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi
W kategorii szkó³ gimnazjalnych 3 pierwsze miejsca zajê³y:
I miejsce - Zespó³ Szkó³ Publicznych w Rozdra¿ewie Oddzia³
Zamiejscowy Gimnazjum w Nowej Wsi
II miejsce - Gimnazjum nr 5 w Krotoszynie Zespo³u Szkó³ nr 2
z Oddzia³ami Integracyjnymi
III miejsce - Gimnazjum w Zdunach
Dru¿yny, które zajê³y I miejsca zakwalifikowa³y siê do
fina³u wojewódzkiego.

Zwyciêzcy turnieju

(mm)

Rowerzyci na trasie
Lidia Stefañska nadal najlepsza w m³odziczkach. Asia Owczynników z UKS Tygrys w cis³ej czo³ówce.
Lida Stefañska z UKS As Biadki wygra³a drugi wycig
z serii Skoda Auto Grand Prix MTB. Pierwszy wycig odby³
siê w Chodzie¿y, drugi w bardzo trudnych warunkach w G³ucho³azach. Tu¿ za ni¹ jest jej kole¿anka z Krotoszyna Asia
Owczynników z UKS Tygrys, która zajê³a siódme miejsce w
Chodzie¿y i czwarte w G³ucho³azach.
Kolejny etap rozgrywek to wycig w Wa³brzychu w sobotê 6 maja. Zmagania na trudnych górskich trasach moglimy ogl¹daæ w programie regionalnej trójki. Asia wystartowa³a tam w nowym stroju. Klubowi Tygrys zasponsorowa³a je
firma Armatura Koz³owski, a uszy³a firma matki Mai W³oszczowskiej... dwukrotnej wicemistrzyni wiata w MTB i zwyciê¿czyni w klasyfikacji generalnej Skoda AUTO MTB w 2005
roku. Asia w Wa³brzychu zajê³a IV miejsce, w klasyfikacji generalnej zajmuje obecnie miejsce III. Lidka prowadzi³a po pierwszej rundzie, ale musia³a zrezygnowaæ ze zmagañ z powodu
defektu ³añcucha. W klasyfikacji generalnej spad³a na II miejsce.
Wczeniej, 1 kwietnia zawodnicy startowali w Antoninie, zajmuj¹c miejsca: Lidia - I, Asia - III, Mateusz - III, Bartosz
Szymañski - IV i Mateusz Nowak - I miejsce.
2 kwietnia w Puszczykowie Asia zajê³a III miejsce w kategorii m³odziczek. 3 maja zawodnicy cigali siê w V Otwartym
www.krotoszyn.pl

fot. arch.
Jagoda Dziergwa, Dariusz Owczynników,
Asia Owczynników
Wycigu o Puchar Wójta Gminy Jaraczewo. Lida Stefañska
zajê³a I miejsce, Mateusz Owczynników - II, a zawodniczki
z Tygrysa: Asia Owczynników IV, Jagoda Dziergwa V miejsce
Dariusz Owczynników II miejsce w swoich kategoriach.
(fig)
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Czyja ta ulica?
Poni¿ej publikujemy listê ulic na terenie Krotoszyna, podaj¹c, kto jest administratorem danej trasy, czyli kto odpowiada
za jej stan techniczny.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddzia³ w Poznaniu, Rejon w Lesznie, ul. Energetyków 4, Leszno,
tel. (065) 529 56 47, odpowiada za drogi krajowe: ul. Zdunowska, ul. Ko³³¹taja, ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Raszkowska, ul. W. Witosa, ul. Ostrowska, ul. Komiñska, ul. Kobyliñska.
Wojewódzki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp., ul. Staroprzygodzka 25, Ostrów Wlkp., tel. (062) 735 78 20, odpowiada za
drogi wojewódzkie: ul. Sulmierzycka.
Starosta Krotoszyñski, Powiatowy Zarz¹d
Dróg, ul. Transportowa 1,
63-700 Krotoszyn, tel. (062)
722 65 31, odpowiada za
drogi powiatowe: ul.Benicka, ul. Bolewskiego, ul. Ceglarska, ul. Chwaliszewska,
ul. Domki Farne, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Farna, ul. Floriañska, ul. G³owackiego, ul. Gorzupska, ul.
gen. Grudzielskiego, ul. Kaliska, ul. Kamienna, ul. Kaszarska, ul. Kiliñskiego, ul.
Klemczaka, ul. Klonowicza,
ul. Kobierska, ul. Kobyliñska (od Mickiewicza do Piastowskiej), ul. Konstytucji 3
Maja, ul. Kopernika, ul. Kopieczki, ul. Kociuszki, ul.
Komiñska (od Raszkowskiej do Rynku), ul. Kozala,
ul. Langiewicza, ul. Magazynowa, ul. Mas³owskiego, ul.
M³yñska, ul. Ofiar Katynia,
ul. ks. Ogrodowskiego, ul.
Osadnicza, ul. Ogrodowa, ul.
Piastowska, ul. Polna, al. Powstañców Wlkp., ul. Pó³wiejska, Przemys³owa, ul. mjr. Pukackiego, ul. 56 Pu³ku Piechoty Wlkp, ul. Rawicka, ul. Raszkowska (od Witosa do granic
miasta), ul. Robotnicza, ul. Rynek (strona pó³nocna i zachodnia), ul. S³odowa, ul. Sosnowa, ul. Spartañska, ul. Spokojna,
ul. Staszica, ul. Stawna, ul. 1 Stycznia, ul. 23 Stycznia, pl. Szkolny, szosa Benicka, ul. ciegiennego, ul. w. Antoniego, ul.
wiêtokrzyska, ul. Transportowa, ul. Wiejska, ul. Wiêniów
Politycznych, ul. Winiowa, ul. Zacisze, ul. Zamkowy Folwark,
ul. Zdunowska (od Rynku do Ko³³¹taja).
Burmistrz Krotoszyna, Urz¹d Miejski w Krotoszynie, ul.
Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn, tel. (062) 725-42-01, odpowiada
za drogi gminne: ul. Agrestowa, ul. Akacjowa, ul. Armii Krajowww.krotoszyn.pl

wej, ul. Asnyka, ul. Batalionów Ch³opskich, ul. Beskidzka, ul.
Bohaterów Monte Cassino, ul. Bukówko, ul. Che³moñskiego,
ul. Ch³apowskiego, ul. Chopina, ul. Czecha, ul. Czereniowa,
ul. Do¿ynkowa, ul. Gajowa, ul. Ga³eckiego, ul. Garncarska, ul.
Glinki, ul. Go³êbia, ul. Gronowa, ul. Grzegorzewska, ul. Hubala,
ul. Jab³oniowa, ul. Jagie³³y, ul. Jarzêbinowa, ul. Jastrzêbia, ul.
Jasna, ul. Jaminowa, ul. Jod³owa, ul. Karbowiaka, ul. Kar³owicza, ul. Karowa, ul. Karpacka, ul. Kasprzaka, ul. Klasztorna, ul.
Konarzewska, ul. Konopnickiej, ul. Kolberga, ul. Kossaka, ul.
Krotoskiego, ul. Krótka, ul. Kujawska, ul. Kurpiñskiego, ul.
Kwiatowa, ul. Lecha, ul. Lelewela, ul. Lena, ul. Libelta, ul.
Liliowa, ul. Ludowa, ul. £anowa, ul. £¹kowa, ul. £ukasiewicza,
ul. Madaliñskiego, ul. Makowa, ul. Malinowa, ul.
Ma³y Rynek, ul. Matejki, ul.
Mazowiecka, ul. Mazurska, ul. Miko³ajczyka, ul.
Miodowa, ul. Modra, ul.
Moniuszki, ul. Morelowa,
ul. Nabzdyka, ul. Narutowicza, ul. Nowa, ul. Okólna, ul. Okrê¿na, ul. Orkana, ul. Orzeszkowej, ul.
Owocowa, ul. Paderewskiego, ul. Parkowa, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Piekarska, ul. J. Pi³sudskiego,
ul. Poboczna, ul. Podgórna, ul. Pogodna, ul. Pomorska, ul. ks. Popie³uszki, ul. Poprzeczna, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa, ul. Pó³nocna, ul. Promenada, ul. Promienista, ul.
Pszenna, ul. Ptasia, ul. Rataja, ul. Reja, ul. Reymonta, ul. Rolnicza, ul. Rozdra¿ewskich, ul. Ró¿ana, ul.
Rusa, ul. Rybia, Rynek
(czêæ po³udniowa i
wschodnia), ul. Rynkowa,
ul. Rysia, ul. Sadowa, ul.
Samulskiego, ul. Skona, ul. S³oneczna, ul. S³owackiego, ul.
S³owiañska, ul. S³owicza, ul. Sowiñskiego, ul. Spacerowa, ul.
Spichrzowa, ul. Sportowa, ul. Strumykowa, ul. Studzienna, ul.
Stwosza, ul. Sudecka, ul. Szkolna, ul. Szymanowskiego, ul. l¹ska, ul. Targowa, ul. Tartaczna, ul. Tatrzañska, ul. Towarowa,
ul. Tulipanowa, ul. Tuwima, ul. Tyczyñskiego, ul. Umiñskiego,
ul. Ewy Urbanowicz, ul. Waryñskiego, ul. W¹ska, ul. Wielkopolska, ul. Wieniawskiego, ul. Wierzbiêty, ul. Wiewiórowskiego, ul. Wiosenna, ul. Wojciechowskiego, pl. Jana Paw³a II, ul.
Woskowa, ul. Wrzosowa, ul. Wspólna, ul. Wyspiañskiego, ul.
Zamkowa, ul. Zielona, ul. Zmys³owska, ul. ¯abia, ul. ¯eleñskiego, ul. ¯niwna, ul. ¯urawia, ul. ¯wirowa.
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Poznaj swojego dzielnicowego
Przedstawiamy m³odszego aspiranta S³awomira Tomzê opiekuna dzielnicy nr 3.
M³odszy aspirant
S³awomir Tomza,
lat 31,
¿ona Justyna, dzieci:
1,5 roczny syn Krystian, zainteresowania:
motoryzacja, akwarystyka, muzyka, sport.
W komendzie urzêduje w pokoju nr 112, kontakt telefoniczny (062) 725 52 43.
W policji pracuje od 1999 roku, zaczyna³ w Poznaniu w
oddzia³ach prewencji, w 2001 roku przeszed³ do krotoszyñskiej komendy, gdzie pracowa³ w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. W 2002 r. zosta³ dzielnicowym. W ostatnim czasie
zda³ egzaminy aspiranckie i otrzyma³ awans na m³odszego
aspiranta.
Pan S³awek opiekuje siê dzielnic¹ nr 3, w sk³ad której
wchodz¹ ulice: Agrestowa, Akacjowa, Boya-¯eleñskiego, Che³moñskiego, Ch³apowskiego, Chopina, Czereniowa, Dworcowa, Dworzec PKP, Dworzec PKS, Fabryczna, Ga³eckiego, Gronowa, Grudzielskiego, Jagie³³y, Jarzêbinowa, Jab³oniowa, Jod³owa, Krotoskiego, Kossaka, Kar³owicza, Kolberga, Kurpiñskego, Karowa, Kopieczki, £anowa, Morelowa, Matejki, Moniuszki, Miodowa, Madaliñskiego, Malinowa, Nabzdyka, Ogrodowa, Osadnicza, Owocowa, Porzeczkowa, Pawia, Pó³wiejska,
Poziomkowa, Ptasia, Paderewskiego, Rataja, Rybia, Rozdra¿ewskich, Sadowa, Spokojna, Wita Stwosza, Samulskiego, ciegiennego, Szymanowskiego, Szosa Benicka, Towarowa, Urbanowicza, Umiñskiego, Wojciechowskiego, Wyspiañskiego,
Wieniawskiego, Wierzbiêty, ¯urawia, ¯abia.
S³awomir Tomza lubi pracê w dzielnicówce, dlatego, ¿e
jak mówi - mniej tu pracy zleconej, a bardziej trzeba siê wykazywaæ w³asn¹ inicjatyw¹. Z jakimi problemami spotyka siê w swojej
pracy? Dzielnica nr 3 to krotoszyñskie Parcelki, które obejmuj¹

fot. Monika Czubak
Pan S³awek lubi pracê w dzielnicówce
zabudowê domków jednorodzinnych. Jest to swoista enklawa, wszyscy siê znaj¹, dlatego nie jest to rejon szczególnie
zagro¿ony przestêpczoci¹, nie ma tu jakich wielkich problemów. Kiedy doæ czêste by³y w³amania do samochodów,
obecnie siê to zmieni³o. Czêste s¹ natomiast kradzie¿e z³omu
z terenu PKP. W ostatnim czasie pojawi³ siê problem m³odzie¿y, która gromadzi³a siê na jednej z ulic i dewastowa³a betonowy p³ot ogradzaj¹cy niezamieszka³¹ posesjê. Sprawê uda³o
siê rozwi¹zaæ, sprawcy dewastacji przyznali siê do winy i zobowi¹zali do naprawy wyrz¹dzonej szkody. Zdaniem pana
S³awka w tej dzielnicy przyda³by siê klub, w którym m³odzie¿
mog³aby spêdzaæ czas wolny, zapobiega³oby to bezcelowemu
w³óczeniu siê po ulicach i wybrykom chuligañskim. Du¿ym
plusem dla osiedla jest to, ¿e uda³o siê zrobiæ boisko sportowe
przy szosie Benickiej.
Dzielnicowy chwali sobie wspó³pracê ze szko³¹, z Rad¹
Osiedla nr 4, z opiek¹ spo³eczn¹, Orodkiem Interwencji Kryzysowej i komisj¹ ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
(mm)

Zapraszamy na forum
Drogi Czytelniku, czy chcesz siê podzieliæ swoimi spostrze¿eniami i uwagami na aktualne, dotycz¹ce naszej gminy,
tematy?
Napisz lub przyjd do redakcji Informacji Samorz¹dowych (UM, I piêtro, pok. 46). Czekamy na listy oraz e-maile
podpisane imieniem i nazwiskiem. Na probê autora zachowamy dane personalne do wiadomoci redakcji. Tekstów anonimowych lub obel¿ywych nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane
listy bêd¹ w miarê mo¿liwoci publikowane na ³amach IS zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich lub
nie zwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów
nie zwracamy.
Nasz adres: Informacje Samorz¹dowe, Urz¹d Miejski,
Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn; is@um.krotoszyn.pl; tel. 722 74
52, red. nacz. 722 74 40.
www.krotoszyn.pl

Gdzie szukaæ IS

Czasopismo jest dostarczane do domów za porednictwem poczty, ale ze wzglêdu na wielkoæ nak³adu - 6 000 egzemplarzy - na pewno nie dociera do wszystkich.
Osoby, które nie otrzyma³y Informacji, znajd¹ je
w tutejszym Urzêdzie Miejskim:
- w punkcie informacyjnym
- w sekretariacie
- w Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczoci i Integracji Europejskiej (pok. 46).
Czasopismo jest wyk³adane tak¿e tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek - Ratusz) oraz w Gminnym Centrum
Informacji (budynek Biblioteki).
Jacek Kêpa - redaktor naczelny
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Ronie pomnik Wolnoci
Kapsu³a zawieraj¹ca akt erekcyjny pomnika Wolnoci oraz treæ uchwa³y Rady Miejskiej o budowie tego miejsca
pamiêci spoczê³a 10 kwietnia w przepastnym wnêtrzu postumentu.
Zbudowany na placu Jana Paw³a II pomnik swoim kszta³- zane z chêci¹ uhonorowania na tym placu papie¿a Jana Paw³a
tem nawi¹zuje do dawnego miejsca pamiêci, zdobi¹cego II. W roku 1999 powsta³ Spo³eczny Komitet Odbudowy Poplac przy kociele w.w. Piotra i Paw³a od koñca XIX w. do mnika Wolnoci, który prowadzi³ dzia³ania zmierzaj¹ce do odtworzenia dawnego miejsca
roku 1946. Dokumenty objapamiêci. W 2005 roku Rada
niaj¹ce powstanie nowego
Miejska podjê³a decyzjê o
pomnika do granitowej kapsuprzemianowaniu placu - na
³y z³o¿y³ Wies³aw wica, przeplac Jana Paw³a II. Tego sawodnicz¹cy Rady Miejskiej.
mego roku radni zdecydoCa³oæ zosta³a zamurowana
wali siê na odbudowê pomniw dolnej czêci obiektu, na któka. Burmistrz Julian Jok zarej osadzono jeszcze graniasty,
proponowa³ za, by nowy
kilkumetrowy szpic.
pomnik przypomina³ nie tylJak wynika z zachowako o odzyskaniu niepodlenych w Muzeum Regionalnym
g³oci, ale i o orêdowniku
dawnych fotografii, pomnik na
wolnoci, polskim papie¿u.
placu postawi³ zaborca pod
Nowy pomnik nawi¹koniec XIX wieku. Powiêcozuje kszta³tem do dawnego
ny by³ ¿o³nierzom niemieckim
poprzednika. Projekt przygopoleg³ym w wojnie prusko-autowa³ architekt i jednoczestriackiej w 1866 roku i prusko- fot. Izabela Barto (x2)
nie przewodnicz¹cy Rady
francuskiej w latach 1870-1871.
Akt erekcyjny z³o¿y³ do kapsu³y przewodnicz¹cy
Miejskiej Wies³aw wica. Do
W wolnej Polsce zdjêto z nie- wica (z prawej), ekipa umieci³a kapsu³ê we wnêtrzu
wykonania firma Józefa Jago tablice przypominaj¹ce wropomnika
nuszkiewicza, wynajêta
g¹ armiê. W 1923 roku w³adze
Krotoszyna zamontowa³y nowe napisy upamiêtniaj¹ce odzy- przez zwyciêzcê przetargu Spó³dzielniê Rzemielnicz¹ Ogólskanie niepodleg³oci. Rozebrana zosta³a wówczas metalo- nobran¿owa, u¿y³a granitu. Ciemne p³yty wyciêto z surowca
sprowadzonego ze Szwecji,
wa balustrada ogradzaj¹ca pojasne - z granitu fiñskiego.
mnik, a miejsce pamiêci otoczoWaga, wysokiego na ponad
no betonowym, ozdobnym
7 metrów obiektu, po zakoñogrodzeniem. Autorem projekt
czeniu prac zbli¿a siê do 15
zmian by³ Juliusz Szczodrowton, nie licz¹c blisko 10-toski.
nowej podstawy.
W czasie okupacji NiemPo zejciu z placu ekicy zdjêli z pomnika polskie tablipy budowniczych wkroczyce. Nie zachowa³y siê dokumen³a tam ekipa brukarska, która
ty mówi¹ce o tym, czy zamontozajê³a siê uk³adaniem kostki
wano wówczas jakiekolwiek inne
wokó³ pomnika. Ostatnim
tablice.
etapem robót bêdzie podW 1946 roku krotoszyniawietlenie pomnika, za³o¿enie
nie zburzyli pomnik przechodzieleni i ustawienie ³awek.
ni. Plac przykocielny zosta³
Prace powinny dobiec koñozdobiony okr¹g³¹ fontann¹.
ca na prze³omie maja i czerwO pomniku przypomina³a natoPlac Jana Paw³a II po zakoñczeniu robót bêdzie
ca.
miast tylko nazwa - plac Wolnokolejnym piêknym miejscem w Krotoszynie
Prawdopodobnie w
ci. W latach siedemdziesi¹tych
padzierniku pomnik Wolnoci zostanie powiêcony przez
fontannê zamieniono na klomb kwiatowy.
Pod koniec zesz³ego wieku od¿y³a w Krotoszynie pa- ks. Stanis³awa Napiera³ê, biskupa diecezji kaliskiej.
(eliz)
miêæ o dawnym pomniku. Dyskusje na ten temat by³y powi¹-
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