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Obecnoæ obowi¹zkowa
Do 10 lutego w galerii Refektarz mo¿na ogl¹daæ
wystawê fotograficzn¹ Krajobraz przyrodniczy poznañskiego naukowca Dariusza Gwiazdowicza.
***
Do 12 lutego w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie mo¿na ogl¹daæ wystawê Historia pod tytu³em Newsweek.
***
13 lutego rozpoczynaj¹ siê ferie zimowe dla uczniów
w województwie wielkopolskim. Przerwa w nauce potrwa do
26 lutego. W wolnym czasie dzieci i m³odzie¿ mog¹ skorzystaæ z oferty OSiR-u, który w godz. od 10.00 do13.00 na hali
sportowej OSiRu przy ul. M³yñskiej organizuje gry i zabawy.
***
14 lutego - Walentynki!!! wiêto wszystkich zakochanych. Dzieñ pe³en niespodzianek, mi³ych s³ów i walentynkowych karteczek. Mo¿esz je spêdziæ tak¿e na basenie,
gdzie w godzinach od 16.00 do 18.00 odbêd¹ siê Walentynkowe Zawody dla Par. W zawodach mog¹ braæ udzia³ pary:
kole¿eñskie, ma³¿eñskie, itp. Wszystkich chêtnych zapraszamy!

Pieni¹dze na komputery
18 stycznia Kees van deer Weerden w imieniu
Nielsa Joostena, burmistrza Brummen, przekaza³ na rêce
Ma³gorzaty Nyczki, kierowniczki rodowiskowego Domu
Samopomocy, symboliczny czek wartoci 2,5 tysi¹ca euro.
Wieloletnia wspó³praca mieszkañców i samorz¹dów
gminy Krotoszyn i Brummen przynosi co roku obu stronom
pozytywne efekty w postaci wzajemnych odwiedzin grup
uczniowskich i zawodowych oraz uroczystoci wspólnie obchodzonych przez towarzystwa przyjani i lokalne w³adze.
Ka¿de z tych wydarzeñ pozwala nam poznaæ siê lepiej, zrozumieæ, wymieniæ dowiadczenia, zwiedziæ kraj przyjació³. Wspól-

fot. Izabela Barto
Ma³gorzata Nyczka odbiera symboliczny czek z r¹k
przyjaciela Keesa van der Weerdena.
www.krotoszyn.pl

ne wizyty ucz¹ wiêcej ni¿ najlepsze pogadanki i prelekcje.
W minionym roku na zaproszenie samorz¹du gminy
Krotoszyn odwiedzi³a nas oficjalna delegacja samorz¹du Brummen, z nowym burmistrzem Joostenem na czele. Gocie w czasie pobytu w Krotoszynie wziêli udzia³ miêdzy innymi w otwarciu rodowiskowego Domu Samopomocy w jego nowej siedzibie na ulicy Langiewicza. Orodek i stosowane w nim formy
pracy z podopiecznymi zapad³y w pamiêæ Holendrom, którzy
postanowili przyczyniæ siê do uatrakcyjnienia jego dzia³alnoci i spe³niæ marzenia kierowniczki. Funkcjonuj¹ca w Domu
pracownia komputerowa jest wyposa¿ona w jeden komputer.
To za ma³o, by prowadziæ z podopiecznymi regularne zajêcia
informatyczne. Burmistrz Joosten postanowi³ doposa¿yæ pracowniê. - Doszlimy jednak do wniosku, ¿e lepiej przekazaæ
pieni¹dze ni¿ kupowaæ u nas komputery i przewoziæ je do was
- wyjania³, w imieniu burmistrza Brummen, Kees van der Weerden 18 stycznia podczas uroczystego spotkania w DS. Dlatego przekazuje ten symboliczny czek na 2,5 tysi¹ca euro,
pieni¹dze przelemy na konto. Pani kierowniczka bêdzie lepiej
wiedzia³a, jakie komputery i programy s¹ potrzebne.
Gociem uroczystoci by³ burmistrz Julian Jok, przewodnicz¹cy Krotoszyñskiego Towarzystwa Przyjani PolskoHolenderskiej. Obecny by³ tak¿e starosta Leszek Kulka jako
szef jednostki nadzoruj¹cej DS.
Podczas pobytu w orodku gocie przyjrzeli siê pracy podopiecznych i obejrzeli wykonane przez nich dzie³a. Burmistrz Jok oraz Kees van der Weerden zostali obdarowani
upominkami - drewnianymi anio³kami wykonanymi w tamtejszym warsztacie stolarskim. Holenderski przyjaciel Krotoszyna w dowód wdziêcznoci dosta³ dodatkowo haftowany obraz.
(eliz)

Z Brummen ca³y rok
Podczas kilkudniowego pobytu w Krotoszynie Keesa
van der Weerdena, szefa Stowarzyszenia Brummen Krotoszyn, odby³o siê w Urzêdzie Miejskim spotkanie, na
którym ustalone zosta³y najwa¿niejsze punkty tegorocznej
wspó³pracy naszej gminy z zaprzyjanion¹ gmin¹
holendersk¹.
Spotkania ustalaj¹ce odbywaj¹ siê co roku, zaplanowanie wydarzeñ pozwala na zharmonizowanie wspólnych
wyjazdów z lokalnymi uroczystociami i innymi wa¿nymi wydarzenia.
Zgodnie z przyjêtym planem 5, 6 i 7 maja do naszego
miasta przyjedzie omioosobowa grupa policjantów i stra¿aków. Nasi mundurowi chcieliby nawi¹zaæ bli¿sze kontakty ze
s³u¿bami mundurowymi brummeñczyków, wymieniæ siê wzajemnymi dowiadczeniami, nawi¹zaæ przyjanie.
W ostatnim tygodniu maja Brummen odwiedz¹ natomiast m³odzi sportowcy krotoszyñscy: cz³onkowie przyszkolnych klubów korfbalowych oraz p³ywacy z klubu Krotosz.
Poniewa¿ w 2005 roku do Holandii pojecha³a z wizyt¹
grupa uczniów z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1, prawdopodobnie jesieni¹ placówkê w Krotoszynie odwiedz¹ nauczyciele i uczniowie holenderscy. Planowaniem konkretnego
terminu tej rewizyty zajm¹ siê najbardziej zainteresowani, czyli
nauczyciele obu szkó³.
(eliz)
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Krótko
Od stycznia do grudnia 2006 r. za utrzymanie
w czystoci dróg gminnych i opró¿nianie koszy ulicznych
na terenie Krotoszyna (z wy³¹czeniem dróg powiatowych)
bêdzie odpowiedzialne krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Umowê
w tej sprawie podpisano 29 grudnia 2005 r. Wykonawca PGKiM Sp. z o.o. zosta³ wy³oniony w drodze przetargu w terminie wp³ynê³a tylko jedna prawid³owo wype³niona oferta, mimo, ¿e pobrane zosta³y trzy specyfikacje.
***
Do 31 maja 2006 roku Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe Gembiak & Mikstacki ma czas na
budowê ul. £¹kowej w Krotoszynie (odcinek od ul. Staszica
do ul. Tyczyñskiego). Powstanie 470,3 m drogi z chodnikiem
i cie¿k¹ rowerow¹. Do przetargu na budowê ul. £¹kowej
stanê³o dwóch oferentów, drugim by³o Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe Budkom z Kalisza. O wyborze wykonawcy - firmy PPUH Gembiak & Mikstacki - zdecydowa³o kryterium ceny. Prace rozpoczn¹ siê prawdopodobnie na wiosnê.
***
Rozstrzygniêto przetarg na utrzymanie zieleni i lasów komunalnych w Krotoszynie w 2006 r. Przetarg og³oszono 22 listopada 2005 r. Pobrane zosta³y trzy specyfikacje, ale
w terminie wp³ynê³a tylko jedna sporz¹dzona prawid³owo
oferta. W zwi¹zku z powy¿szym do 31grudnia 2006 r. o zieleñ
w miecie oraz o lasy komunalne dbaæ bêdzie Zak³ad Zieleni
Marsza³ek z Krotoszyna.

Zap³aæ w automacie
Od 2 stycznia kierowcy parkuj¹cy na Rynku
i Ma³ym Rynku op³acaj¹ postój samochodu, wykupuj¹c
bilety w parkometrach.
Do zadañ osób obs³uguj¹cych parking nale¿y natomiast kontrolowanie, czy wszyscy w³aciciele pojazdów wnosz¹ op³aty i to odpowiednie do czasu postoju. Kontrolê mog¹
przeprowadziæ równie¿ stra¿nicy miejscy oraz zarz¹dca drogi.
Poniewa¿ parkometry s¹ nowoci¹ w Krotoszynie,
przez pierwsze dwa tygodnie obowi¹zywania nowych zasad
na parkingu kierowcy zapominaj¹cy o wykupieniu biletu byli
traktowani ulgowo i tylko pouczani przez obs³uguj¹cych. Zgodnie z regulaminem strefy p³atnego parkowania nieuiszczenie
op³aty za postój poci¹ga za sob¹ kary finansowe, tzw. op³aty
dodatkowe.
Strefa p³atnego parkowania czynna jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 - 18.30.
Op³aty za parkowanie wynosz¹:
za pierwsz¹ rozpoczêt¹ godzinê - 1,30 z³
za drug¹ - 1,40 z³
za trzeci¹ - 1,50 z³
za czwart¹ i ka¿d¹ nastêpn¹ - 1,30 z³.
Miejsca parkowania dla inwalidów s¹ bezp³atne
i oznaczone tablicami.
Wykupiony bilet lub kartê abonamentow¹ (do nabycia w biurze parkingowym na Rynku) nale¿y umieciæ za przedni¹ szyb¹ w taki sposób, aby kontroluj¹cy nie mieli problemu
www.krotoszyn.pl

z ich odczytaniem. Brak biletu za szyb¹ bêdzie traktowany jak
brak op³aty za parkowanie.
(eliz)

Baza ofert inwestycyjnych
Na krotoszyñskiej stronie internetowej znajduje siê
baza ofert inwestycyjnych z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn. Z bazy tej mog¹ korzystaæ miêdzy innymi potencjalni
inwestorzy.
Dlatego przypominamy osobom prywatnym i podmiotom gospodarczym posiadaj¹cym nieruchomoci przeznaczone na dzia³alnoæ gospodarcz¹ o mo¿liwoci zamieszczenia informacji na ten temat (o posiadanych terenach,
budynkach) w bazie ofert.
Dane prosimy przekazywaæ do Urzêdu Miejskiego, ul. Ko³³¹taja 7, do Lucyny Bogdañskiej z Wydzia³u
Promocji, Przedsiêbiorczoci i Integracji Europejskiej,
tel. (062) 722 74 81.
(mm)

70-latkowie bezp³atnie
Na sesji w dniu 27 padziernika 2005 r.
krotoszyñscy radni podjêli uchwa³ê zmieniaj¹c¹ do uchwa³y
nr XXV/196/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28
padziernika 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzêdowych za
us³ugi przewozowe rodkami miejskiego transportu
zbiorowego, op³at dodatkowych, okrelenia uprawnieñ do
korzystania z bezp³atnych i ulgowych przejazdów rodkami
miejskiego transportu zbiorowego w Krotoszynie oraz
podzia³u linii na strefy.
Uchwa³a wesz³a w ¿ycie z dniem 29 grudnia 2005r.
Dziêki wprowadzonej zmianie z bezp³atnych przejazdów autobusami MZK mog¹ korzystaæ osoby, które ukoñczy³y 70 lat,
inwalidzi ca³kowicie niezdolni do pracy i do samodzielnej egzystencji, osoby o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci oraz
ich opiekunowie.
Korzystaj¹cy z bezp³atnego przejazdu bêd¹ musieli
okazaæ wypis z orzeczenia w³aciwej komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub z orzeczenia lekarskiego orzecznika ZUS b¹d te¿ zespo³u ds. orzekania o niepe³nosprawnoci.
Konieczne jest te¿ posiadanie dokumentu potwierdzaj¹cego
to¿samoæ.
Przypominamy równie¿, ¿e z darmowych przejazdów
mog¹ korzystaæ: dzieci do lat 4, inwalidzi lub niepe³nosprawna
m³odzie¿ do lat 18 w czasie przejazdów z miejsca zamieszkania
do placówki owiatowej lub do poradni i orodków s³u¿by
zdrowia, legitymuj¹ca siê odpowiednimi orzeczeniami lekarskimi (oraz opiekunowie towarzysz¹cy tym osobom), osoby, którym nadano tytu³ "Honorowego Obywatela Miasta Krotoszyna", osoby posiadaj¹ce legitymacjê "Zas³u¿ony Honorowy
Dawca Krwi" (wraz z dokumentem potwierdzaj¹cym to¿samoæ), umundurowani funkcjonariusze Policji, ¯andarmerii
i Stra¿y Miejskiej posiadaj¹cy legitymacje s³u¿bowe, umundurowani ¿o³nierze zasadniczej s³u¿by wojskowej legitymuj¹cy
siê ksi¹¿eczk¹ wojskow¹ z odpowiednim wpisem, pracownicy,
emeryci i rencici MZK w Krotoszynie oraz niektórzy cz³onkowie rodzin na zasadach okrelonych w porozumieniu zawartym pomiêdzy dyrektorem MZK a zak³adow¹ organizacj¹
zwi¹zkow¹.
(mm)
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l¹sk, Europa, Krotoszyn
Wielkim wydarzeniem kulturalnym w Krotoszynie by³ 14 stycznia wystêp Zespo³u Pieni i Tañca
l¹sk im. Stanis³awa Hadyny na scenie kina Przedwionie oraz - wczeniej - w kociele farnym.
O godz. 16.00 chór zespo³u l¹sk zaprezentowa³
w kociele pw. w. Jana Chrzciciela pó³godzinny koncert
kolêd.Nie
wszystkie wykonane utwory
nale¿a³y do kanonu wspó³czesnych, znanych nam kolêd, kilka z nich
by³o pere³kami
wygrzebanymi
z lamusa, piewanymi w czasach zaborów,
z podtekstem
patriotycznym.
Koncert kolêd
by³ niebiletowany.

Odbywaj¹cy siê w sali kinowej wystêp móg³ zachwyciæ ka¿dego widza, nie tylko amatora folkloru. Przetworzone
artystycznie
tematy ludowe chór zespo³u wypiewywa³ z
operowym
talentem, a
orkiestra ulokowana
przed scen¹ godna by³a
najlepszych
filharmonii.
Towarzysz¹cy wystêpom balet zachwyca³ nie
tylko uk³adami tanecznyKoncert w kimi, ale i piêknie pt. l¹sk w
nymi kostiuEuropie - Tañmami. Ca³y
ce rozpocz¹³
koncert by³
siê o godz
hymnem ze19.00 przy pe³- fot. El¿bieta Poczta
spo³u
na
l¹sk zachwyci³ publicznoæ nie tylko uk³adami tanecznymi,
nej widowni czeæ znaale i zmienianymi czêsto strojami.
wszystkie miejnych narosca zosta³y
dowych rytwykupione i to w wiêkszoci przez osoby prywatne, a nie przez mów i pieni krajów Europy.
zak³ady pracy. Cena biletu na dwugodzinny wystêp renomoJedynym minusem wydarzenia by³a ograniczona liczwanego polskiego zespo³u folklorystycznego by³a bardzo ba miejsc w kinie, bo koncert by³ wart obejrzenia przez wszystatrakcyjna - 20 z³. - Nie by³oby w ogóle koncertu, gdyby bur- kich krotoszynian.
(eliz)
mistrz nie dofinansowa³ ca³ego przedsiêwziêcia - powiedzia³
Wojciech Szuniewicz, dyrektor KOK. - Gdybym chcia³ sprzedawaæ bilety bez straty, kosztowa³yby tyle, ¿e niewiele osób
by³oby na nie staæ.
Od 13 do 24 lutego dzieci i m³odzie¿ szkolna mog¹
Pi¹tkow¹ ucztê muzyczn¹ poprzedzi³y intensywne po promocyjnych cenach korzystaæ z uroków krytej p³ywalni
przygotowania ekipy technicznej zespo³u: dwiêkowe, owieWodnik.
tleniowe. Do kina przyjecha³y dwa tiry pe³ne sprzêtu i kostiuW godzinach od 6.00 do 8.00 godzinny pobyt na
mów artystów. Technicy i cz³onkowie zespo³u przybyli trzema
basenie bêdzie kosztowa³ 3,50 z³, w godzinach od 8.00 do 22.00
autokarami. Na potrzeby artystów zosta³y przystosowane
za pierwsz¹ godzinê zap³acimy 5 z³, za ka¿d¹ kolejn¹ 4,20 z³.
wolne pomieszczenia w kinie wraz z czêci¹ szatni na parterze.
Wejcia dla grup w godzinach od 6.00 do 22.00 to
Podczas wystêpów tancerze i chórzyci wielokrotnie zbiegali
koszt 5 z³ za pierwsz¹ godzinê, 4,20 z³ za ka¿d¹ kolejn¹. Przypodo improwizowanej przebieralni, gdzie garderobiane na bie¿¹minamy, ¿e dzieci do lat 3 wchodz¹ na basen bezp³atnie.
co prasowa³y potrzebne kostiumy. Ogromne przedsiêwziêcie
***
kulturalne, zbieraj¹ce wród publicznoci w sali kinowej rzêsiWodnik zaprasza chêtnych na kurs nauki p³ywania.
ste oklaski, by³o doskonale zorganizowane. - By³em zaskoczoZajêcia bêd¹ prowadzone 3 razy w tygodniu w godzinach pony - mówi Wojciech Szuniewicz - widz¹c te przygotowania
po³udniowych. Kurs kosztuje 140 z³.
i starania. l¹sk potraktowa³ nas z tak¹ sam¹ dba³oci¹, jak
wyrobion¹ muzycznie publicznoæ z wielkiego miasta.
(mm)

Promocja w Wodniku
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XL sesja Rady
Miejskiej w Krotoszynie
30 grudnia 2005 r. na XL sesji Rady Miejskiej
w Krotoszynie radni podjêli uchwa³y w sprawie:
- ustalenia regulaminu na 2006 rok okrelaj¹cego
wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, wysokoæ i warunki wyp³acania innych
sk³adników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach owiatowych prowadzonych przez Miasto i Gminê
Krotoszyn,

fot. Izabela Barto
Grudniowe obrady.
- wniesienia skargi na rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dotycz¹ce stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y nr XXXVIII/305/2005,
- wyra¿enia zgody na dokonanie darowizny, na rzecz
Skarbu Pañstwa, nieruchomoci Miasta i Gminy Krotoszyn,
po³o¿onych w Krotoszynie przy ul. Polnej,
- zmiany uchwa³y nr XXXVI/286/2005 z dnia
31.08.2005 roku w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej
dla m. Kobierno - etap II i IIa,
- zmiany uchwa³y nr XXXVII/309/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zañ o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
w uchwale bud¿etowej na 2005 rok,
- wykazu wydatków niewygasaj¹cych z up³ywem
roku bud¿etowego 2005,
- zmian w bud¿ecie na 2005 rok,
- zmiany uchwa³y nr XV/116/2003 z dnia 11 grudnia
www.krotoszyn.pl

2003 r. w sprawie ustalenia Stref P³atnego Parkowania na terenie miasta Krotoszyna, stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach p³atnego parkowania, wysokoci op³aty dodatkowej pobieranej
w przypadku nieuiszczenia tych op³at oraz sposobu ich pobierania.

Radni przyjêli tak¿e plan pracy Rady Miejskiej
na 2006 r.

Styczeñ
Projekt bud¿etu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2006 rok i Wieloletni Program Inwestycyjny.
Luty
1. Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w Miecie i Gminie
Krotoszyn.
2. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie.
Marzec
1. Analiza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego.
2. Informacja o sytuacji w publicznej s³u¿bie zdrowia na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.
Kwiecieñ
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2005 rok
oraz podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Burmistrzowi Krotoszyna.
Maj
Informacja o wspó³pracy i stosunkach wzajemnych z zaprzyjanionymi miastami z Niemiec, Holandii, Francji i Litwy w latach 2002-2005.
Czerwiec
1. Informacja na temat ochrony przeciwpo¿arowej na terenie
Miasta i Gminy Krotoszyn.
2. Informacja na temat dzia³añ Burmistrza Krotoszyna podejmowanych w celu pozyskania rodków z Unii Europejskiej
i ich efekty w okresie 1.05.2004 r. - 30.04.2006 r.
Sierpieñ
1. Informacja na temat przygotowania do nowego roku szkolnego oraz stanu owiaty samorz¹dowej.
2. Informacja o przebiegu wykonania bud¿etu Miasta i Gminy
Krotoszyn za I pó³rocze 2006 roku.
3. Informacja o aktualnej sytuacji rolnictwa w gminie Krotoszyn.
Wrzesieñ
1. Ocena dzia³añ gminy w zakresie ochrony rodowiska.
2. Informacja na temat dzia³alnoci spó³ek bêd¹cych w³asnoci¹ gminy (Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Zak³ad Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o.).
3. Sprawozdanie z dzia³alnoci Samorz¹du Krotoszyna w latach 2002-2006.
(mm)
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Co dalej z wnioskami ?
Na wniosek Komisji Spo³ecznej zamieszczamy informacjê na temat realizacji przez Wydzia³ Owiaty
i Spraw Spo³ecznych wniosków z³o¿onych przez tê komisjê od 2002 r. Jest to trzecia czêæ tej informacji,
poprzednie podalimy we wczeniejszych numerach Informacji Samorz¹dowych.
Wnioski dotycz¹ce spraw owiatowych
1. 19.09.2002 - wnioski: w sprawie zmniejszenia dotacji dla ¿³obka o 10%; w sprawie rozwa¿enia i ewentualnego
wdro¿enia od 1.01.2003 r. koncepcji utworzenia "Oddzia³u ¿³obka" przy Przedszkolu nr 7 w Krotoszynie - zrealizowano;
2. 21.08.2003 - wniosek aby w bud¿ecie 2004 r.
uwzglêdniono podwy¿kê dodatku za wychowawstwo - zrealizowano;
3. 19.02.2004 - wniosek aby w dyrektorzy placówek
we wspó³pracy z policj¹ podjêli w programach szkoleniowych
rad tematykê narkomanii - zrealizowano;
4. 10.03.2004 - wniosek aby podobne stanowiska
w owiacie by³y wynagradzane porównywalnie - zrealizowano;
5. 17.06.2004 - wnioski z wizji lokalnych placówek
owiatowych, wniosek w sprawie budowy sali sportowej przy
Gimnazjum nr 2 oraz planowanej budowie sali ZSP nr 3 - zrealizowano;
6. 19.08.2004 - wniosek w sprawie analizy i przygotowania projektu reorganizacji placówek owiatowo-wychowawczych na rok szkolny 2005/2006 - zrealizowano; wniosek
w sprawie przeanalizowania funkcjonowania stypendium edukacyjnego, sportowego i artystycznego po up³ywie pierwszego semestru - zrealizowano; wniosek o przedstawienie informacji dot. spadku rednich ze sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu w gimnazjum - zrealizowano
7. 16.09.2004 - wniosek aby organizatorzy letniego
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w ramach akcji Lato 2004
w wiêkszym stopniu wykorzystali mo¿liwoci dofinansowania ich dzia³añ ze rodków pozabud¿etowych - zrealizowano
8. 16.09.2004 - wniosek o przyjêciu kryterium dochodowego przy przyznawaniu stypendium edukacyjnego, sportowego i artystycznego w formie dwóch progów: 316 brutto
i poni¿ej i 316 do 504 brutto, pozostali uczniowie za wysokie
wyniki w nauce maj¹ zostaæ uhonorowani nagrod¹ finansow¹
lub rzeczow¹ na koniec roku szkolnego - zrealizowano
9. 20.01.2005 - wnioski o informacjê dot. utrzymania
szkó³ w porównaniu z subwencj¹ na poszczególne szko³y do
kosztów rzeczywistych - zrealizowano; wniosek o analizê spo³.ekonom. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 3 - zrealizowano
Wnioski dotycz¹ce spraw spo³ecznych
1. Wniosek o wyjanienie ró¿nic w dochodach z prowadzenia parkingów - wniosek realizowano.
2. Ustalono treæ apelu dot. bonów MGOPS, wniosek o rozpropagowanie treci - wniosek zrealizowano.
3. Wniosek o zwiêkszenie rodków finansowych dla
Orodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, uzyskanych
z koncesji na sprzeda¿ alkoholu - wniosek zrealizowano.
4. Wniosek dot. wizji w kinie "Przedwionie" - zrealizowano.
www.krotoszyn.pl

5. Wniosek dot. klubów sportowych - zrealizowano.
6. Wniosek, aby dyr. biblioteki opracowa³ i zg³osi³
wniosek o pozyskanie rodków z PFRON na likwidacjê barier
architektonicznych - wniosek zrealizowano.
7. Wniosek, aby do ka¿dego zadania ujêtego w Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
by³a kwota przypisana, wynikaj¹ca z planu bud¿etu na 2004 r.,
i kwartalne sprawozdanie z realizacji programu oraz by burmistrz w porozumieniu z dyrektorem MGOPS podjêli dzia³ania
w celu oznakowania bonów towarowych przyznawanych przez
MGOPS imieniem, nazwiskiem i numerem dowodu osobistego
obdarowanego, aby nie by³y one przedmiotem handlu - pierwsz¹ czêæ wniosku zrealizowano, druga czêæ wniosku nie zosta³a zrealizowana z przyczyn prawnych.
8. Wniosek, aby po zakoñczeniu remontu sali gimnastycznej przy ul. M³yñskiej w Krotoszynie wyposa¿yæ j¹
w niezbêdny sprzêt i urz¹dzenia pozwalaj¹ce na organizacjê
wszelkiego rodzaju imprez w tym obiekcie - wniosek zrealizowano.
9. Wnioski dot. przeciwdzia³ania alkoholizmowi - zrealizowano.
10. Wniosek o zwiêkszenie zatrudnienia w OSiR
o jeden etat z przeznaczeniem na stanowisko gospodarza obiektu przy hali sportowej przy ul. M³yñskiej - nie utworzono etatu
gospodarza obiektu z uwagi na oszczêdnoci bud¿etowe.
11. Wniosek, by podjêto dzia³ania na rzecz sukcesywnej wymiany systemu ogrzewania w wiejskich domach
kultury oraz uaktualnienie w/w zadañ w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym - realizacja czêciowa wniosku, wymiana systemu grzewczego w trakcie realizacji
12. Wniosek o dofinansowanie KS "ASTRA" - zrealizowano.
13. Wniosek o ogrodzenie placu zabaw od ul. Spokojnej w celu zabezpieczenia dzieci przed samochodami oraz
zasadzonych krzewów na obrze¿ach placu - wniosek zrealizowany bêdzie w wrzeniu br.
14. Wniosek o wyposa¿enie hali sportowej przy ul.
M³yñskiej w tablicê oraz aparaturê nag³aniaj¹c¹ w celu prawid³owego funkcjonowania obiektu - wniosek zrealizowano.
15. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu do Palermo
zawodników LKS "Ceramik" - zrealizowano negatywnie.
16. Wniosek o rozwa¿enie mo¿liwoci przeniesienia
galerii "Refektarz" do siedziby g³ównej KOK, co umo¿liwi³oby
wszechstronne wykorzystanie pomieszczeñ zajmowanych
przez galeriê w budynku Muzeum Regionalnego - po szczegó³owym rozpatrzeniu wniosku uznano, i¿ przeniesienia siedziby
galerii do KOK nie jest zasadne.
17. Wniosek, by w miesiêczniku "Informacje Samorz¹dowe" zosta³y przedstawione dane o wielkoci rodków
finansowych przeznaczonych przez Miasto i Gminê na sport
dzieci i m³odzie¿y - wniosek zrealizowano.
18. Wniosek o zwiêkszenie rodków finansowych
na dzia³alnoæ zespo³ów ludowych na podstawie przedsta6
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wionego preliminarza wydatków zwi¹zanych z ich dzia³alnoci¹ - wniosek zrealizowano.
19. Wniosek o dokonanie zmian w tegorocznym bud¿ecie (2005) w celu znalezienia rodków finansowych na remont i modernizacjê sali Domu Ludowego w Lutogniewie
w celu stworzenia warunków do korzystania z niej uczniom
szko³y podstawowej - sporz¹dzono program u¿ytkowy sali
z przeznaczeniem na cele owiatowe oraz okrelenie zakresu
prac adaptacyjnych - w bud¿ecie 2005 r. nie zabezpieczono
rodków na realizacjê wniosku.
20. Wniosek, by w ramach przyznanych rodków finansowych podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do wykonania kanalizacji (odwodnienia) terenu wokó³ obiektów przy ul. Sportowej - w trakcie realizacji.
21. Wniosek dotyczy degradacji obiektu OSiR przy
ul. Sportowej , wykonanie remontu kapitalnego obiektu- zmniejszono zakres prac remontowych - przeprowadzono remont sali
treningowej oraz zaplecza.
22. Wniosek, by dyrektor OSiR podj¹³ starania
o pozyskanie rodków zewnêtrznych na remont obiektu przy
ul. Sportowej - zrealizowano.
23. wniosek o opracowanie projektu wyp³ycenia niecki basenu otwartego przy ul. Ogrodowskiego - zrealizowano.
24. Wniosek o doposa¿enie placu zabaw przy ul.
Spokojnej o urz¹dzenia pochodz¹ce z demonta¿u urz¹dzeñ
znajduj¹cych siê na placu zabaw w parku Wojska Polskiego -

wniosek zrealizowany bêdzie w 2006 roku.
25. Wniosek o ogrodzenie boiska sportowego przy
szosie Benickiej od strony rowu melioracyjnego - z³o¿ono
wniosek do dofinansowanie do PZU.
26. Wniosek, by boisko sportowe przy szosie Benickiej zosta³o przekazane w opiekê i zarz¹dzanie dyrekcji Zespo³u Szkó³ Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi - wniosek zrealizowano.
27. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. £¹kowej - wniosek ujêty zostanie w propozycjach do bud¿etu na
2006 r., realizacja wniosku w bie¿¹cym roku jest niemo¿liwa
z uwagi na brak rodków na ten cel.
28. Wniosek, by w miesi¹cu sierpniu przeprowadziæ
wizjê lokaln¹ na placach zabaw w wiejskich szko³ach - wniosek
bêdzie zrealizowany zgodnie z zaleceniem.
29. Ujêcie w przysz³orocznym bud¿ecie (2006 r.) rodków finansowych na budowê nowych oraz wzbogacenie
w urz¹dzenia istniej¹cych placów zabaw dla dzieci - Wydzia³
Owiaty i Spraw Spo³ecznych zaplanuje rodki w projekcie
bud¿etu na 2006 r.
30. Wniosek, by burmistrz rozpatrzy³ pozytywnie
mo¿liwoæ korzystania z basenu "Wodnik" przez dzieci i m³odzie¿ cz³onków klubów sportowych wraz z opiekunem, po
uzgodnieniu terminu z dyrektorem obiektu - stwierdzono brak
mo¿liwoci realizacji wniosku..
(woss)

Solbus w MZK
Miejski Zak³ad Komunikacji wzbogaci³ siê w tym miesi¹cu o nowy autobus firmy Solbus.
448 tys. z³ netto
kosztowa³ autobus, który
MZK odebra³ kilka dni
temu w firmie Solbus w Solcu Kujawskim. Jest to drugi pojazd z zamówienia z³o¿onego u zwyciêzcy przetargu na dostawê dwóch
autobusów, pierwszy zosta³
odebrany w padzierniku.
Przywieziony w
styczniu Solbus ma 28
miejsc siedz¹cych i mo¿e zabraæ w trasê wraz z kierowc¹ 91 osób. Jest przystosowany do przewozu pasa¿erów korzystaj¹cych z wózków inwalidzkich. Wjazd

do pojazdu u³atwia im niskie zawieszenie pod³ogi i pomost rozk³adany
przez kierowcê.
Wliczaj¹c w to
ostatni nabytek, tabor
MZK sk³ada siê z 21
autobusów.
(eliz)
fot. Izabela Barto
Nowy pojazd
z zaintersowaniem
obejrzeli burmistrz
oraz wiceburmistrzowie Krotoszyna.

Rozmowy na koniec roku
30 grudnia o 8.30 burmistrz Julian Jok spotka³ siê
w Urzêdzie Miejskim z przewodnicz¹cymi rad osiedlowych oraz
so³tysami naszej gminy. Podsumowa³ krótko wydarzenia minionego roku, przedstawi³ za³o¿enia bud¿etowe na rok 2006.
Wys³ucha³ te¿ uwag zg³aszanych przez szefów jednostek pomocniczych gminy.

Marian Grz¹dka, powiatowy lekarz weterynarii, przypomnia³ o zmianach przepisów, które zobowi¹zuj¹ do zarejestrowania dzia³alnoci gospodarczej wszystkich, którzy produkuj¹ ¿ywnoæ dla zwierz¹t hodowlanych.

www.krotoszyn.pl
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Mamy bud¿et
Komisje Rady Miejskiej w Krotoszynie na swych posiedzeniach w miesi¹cu grudniu 2005 roku
i styczniu 2006 roku rozpatrywa³y m.in. sprawê projektu bud¿etu na 2006 rok.
Radni zg³osili kilka nowych wniosków, g³ównie dotycz¹cych wydatków inwestycyjnych, na ³¹czn¹ kwotê ponad
4 mln z³. Burmistrz Krotoszyna po analizie przewidywanych
mo¿liwoci bud¿etu gminy w 2006 roku zg³osi³ autopoprawkê
do projektu bud¿etu, która zosta³a przyjêta jednog³onie przez
radnych a powoduje ona nastêpuj¹ce zmiany w stosunku do
projektu bud¿etu:
1) wzrost dochodów o kwotê 1.458.341 z³, tj. z kwoty
66.137.568 z³ do kwoty 67.595.909 z³, w tym:
a)
zwiêkszono wp³ywy z op³aty parkingowej
o kwotê 30.000 z³ do kwoty 330.000 z³,
b)
zwiêkszono przewidywane wp³ywy ze sprzeda¿y maj¹tku gminy o kwotê 200.000 z³ do kwoty 1.000.000 z³,
c)
wprowadzono do bud¿etu kwotê 300.000 z³
z Krajowego Funduszu Dop³at Mieszkaniowych, które nie
wp³ynê³a w 2005 roku (lokale socjalne),
d)
wprowadzono do bud¿etu kwotê 928.341 z³
z ZPORR, która nie wp³ynê³a w 2005 r.
2) wzrost wydatków o kwotê 3.686.258 z³, tj. z kwoty
71.530.366 z³ do kwoty 75.216.624 z³, w tym:
a) zmniejszono wydatki "bud. kanal.
w Kobiernie" o kwotê
b) wprowadzono "bud. ulic w Gorzupi"
c) wprowadzono "bud. chodników
w Krotoszynie"
d) wprowadzono "modernizacja SP
w Orpiszewie " (dokumentacja)
e) wprowadzono "modernizacja SP
w Roszkach"
f) zwiêkszono rodki na budowê boisk
sportowych
g) wprowadzono do bud¿etu kwotê
dotycz¹c¹ ZPORR i lokali socjalnych
h) wprowadzono "bud. kanal. ul. £¹kowej
(od ul. Tyczyñskiego do Bolewskiego)
i) zwiêkszono wydatki na targowisko
i kanal. Parcelki
j) wprowadzono "bud. CAL - KOK
Krotoszyn)
k) wprowadzono "bud. kanal. ul. Stawna,
Ludowa  w Krotoszynie
l) wprowadzono zakup parkometrów
³) wprowadzono zakup sprzêtu
rehabilitacyjnego
m) wprowadzono dotacjê dla Szpitala
Powiatowego
n) wymiana stolarki okiennej w szko³ach
o) dokumentacja budowy ulic osiedla
Parcelki
p) budowa Zak³adu Utylizacji Odpadów
Komunalnych
Razem wydatki maj¹tkowe:
r) zmniejszenie rezerwy ogólnej
s) zwiêkszenie innych wydatków bie¿¹cych
Razem:
www.krotoszyn.pl

3) wzrost przychodów z zaci¹gniêtych po¿yczek,
kredytów i obligacji o kwotê 3.219.558 z³, tj. z kwoty 13.939.017 z³
do kwoty 17.158.575 z³, w tym:
a) po¿yczka na prefinansowanie + 455.058 z³,
b) po¿yczki z WFOiGW
- 735.500 z³,
c) obligacje
+ 3.500.000 z³.
Zaplanowane po¿yczki na 2006 rok przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
A)PO¯YCZKI I KREDYTY

1) PO¯YCZKI WFOiGW (zaci¹gniête po¿yczki w 2005 roku)

rozbudowa i modernizacja sieci kanal.
sanitar. i deszcz. w Krotoszynie - etap I
budowa kanalizacji sanitarnej
dla Kobierna - etap II i IIa

budowa kanal. sanitarnej ulic: Stawna,
Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie
budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
£¹kowej w Krotoszynie
termomodernizacja budynku szko³y
wraz z modern. kot³owni w Kobiernie
termomodernizacja budynku Szko³y
Podstawowej, wietlicy Wiejskiej
oraz remizy OSP w Roszkach

+ 220.000 z³
+ 25.000 z³
+ 850.000 z³

budowa Zak³adu Utylizacji Odpadów
Komunalnych

+ 400.000 z³
+ 30.000 z³
+ 60.000 z³
+ 500.000 z³
+ 200.000 z³
+ 100.000 z³
+ 11.750 z³
3.709.168 z³
- 37.910 z³
+ 15.000 z³
3.686.258 z³

160 000
140 000
450 000
950 000

650 000
650 000

+ 755.058 z³

+ 200.000 z³

200 000

3) PRZEWIDYWANE PO¯YCZKI

+ 15.860 z³

+ 16.500 z³

524 500
3 445 998

2) PO¯YCZKI WFOiGW (planowane w 2006 roku) -promesy

- 300.000 z³
+ 225.000 z³

+ 400.000 z³

2 921 498

B) OBLIGACJE - zaci¹gniête uchwa³¹
Rady Miejskiej z 2004 i 2005
C) ZAD£U¯ENIE PLANOWANE (obligacje)
D) PO¯YCZKA Z ZPORR
Razem po¿yczki, kredyty i obligacje

3 000 000
3 500 000
5 612 577
17 158 575

4) wzrost rozchodów - sp³aty zad³u¿enia, o kwotê 991.641
z³, tj. z kwoty 8.546.219 z³ do kwoty 9.537.860 z³
a)
sp³ata po¿yczki na prefinansowanie +928.341 z³,
b)
sp³ata po¿yczki z WFOiGW
+063.300z³.
Bud¿et, który bêdzie rozpatrywany przez radnych na
sesji w dniu 26 stycznia 2006 roku, przewiduje wydatki maj¹tkowe w kwocie 21.524.168 z³, co stanowi 28,62 % ogó³u wydatków. Planowany na dzieñ 31.12.2006 roku stan zad³u¿enia to
kwota 27.138.614 z³, co stanowi ok. 40,2 % planowanych do
wykonania w 2006 roku dochodów bud¿etowych.
Grzegorz Galicki
8

www.krotoszyn.pl

Informacje Samorz¹dowe 1/2006

Medale dla jubilatów
Piêædziesi¹t lat w mi³oci i codziennym trudzie minê³o kolejnym parom ma³¿eñskim z naszej gminy...
21 grudnia o godz.12.00 w sali reprezentacyjnej Ratusza odby³a siê uroczystoæ wrêczenia parom z gminy Krotoszyn medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Odznaczenia,
dyplomy i kwiaty niem³odym ma³¿onkom wrêczali burmistrz
Julian Jok, kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego W³odzimierz
Spruch oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wies³aw wica.
Na spotkanie
zaproszono czternacie par. Byli to: Stefania i W³adys³aw
Bartoszewscy, Janina
i Hieronim Biernaczykowie, Janina i
Bronis³aw Drygasowie, Anna i Edward
Figlakowie, Anna i Józef Knopikowie, Helena i Stanis³aw
Krawczykowie, Joanna
i Stanis³aw Liberscy, fot. Izabela Barto
Teresa i Kazimierz
Taka uroczystoæ zdarza
Maækowiakowie, Pelagia i Edward Malinowscy, Cecylia i Jan Patalasowie, Krystyna i Stanis³aw Przybylscy, Zofia i Sylwester Ruszczakowie,
Barbara i Kazimierz Szczepaniakowie, Stanis³awa i Stanis³aw
Wiatrakowie.
Na uroczystoci zabrak³o dwóch par z wy¿ej wymienionych. Jedna z nich nie przyby³a ze wzglêdu na stan zdro-

Nic nie stracisz, a pomo¿esz
Polakom w Mejszagole
Towarzystwo Przyjani Krotoszyn - Mejszago³a zwraca
siê do mieszkañców miasta i gminy Krotoszyn z prob¹ o finansowe
wsparcie dzia³añ prowadzonych na rzecz mieszkañców Starostwa
Mejszago³a na Litwie. Pragniemy w szczególny sposób wspieraæ
polskie szko³y, biblioteki i organizacje polonijne.
Ka¿dy z Pañstwa jako osoba fizyczna ma prawo do przeznaczenia 1 % swego podatku dochodowego na dzia³alnoæ organizacji po¿ytku publicznego. Ka¿dy ma prawo zdecydowaæ, na co ta
kwota zostanie przekazana.
Kwotê 1%, po przekazaniu danej organizacji, odliczamy
od naszego podatku, a urz¹d skarbowy zwróci j¹ nam jako nadp³atê.
Szczegó³owy opis i druk przelewu (przekazu) przekazalimy Pañstwu do skrzynek pocztowych. Opisy s¹ tak¿e wy³o¿one
w punkcie informacyjnym Urzêdu Miejskiego, ul. Ko³³¹taja 7.
Oprócz tego informacja ta i wzór przekazu s¹ opublikowane na
stronie internetowej www.krotoszyn.pl/zagranica/mejszago³a
Oka¿cie serce Polakom, którzy znaleli siê poza granicami naszego pañstwa i s¹ mniejszoci¹ narodow¹ czêsto dyskryminowan¹.
Liczymy na Pañstwa przychylnoæ.
Zarz¹d Towarzystwa
www.krotoszyn.pl

wia, nale¿ne medale i kwiaty zosta³y jej przekazane w domu.
Z powodu mierci jednego z ma³¿onków (w czasie pomiêdzy z³o¿eniem wniosku a uroczystoci¹) wdowa po nim zrezygnowa³a z udzia³u w spotkaniu. Jej medal oczekuje na odbiór
w USC.
Po przekazaniu
odznaczeñ, gratulacji i wykonaniu pami¹tkowych
zdjêæ jubilaci spotkali
siê w restauracji Ratuszowej na uroczystym posi³ku i rozmowach z przedstawicielami w³adz miejskich.
Medal Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie jest wrêczany przez
kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego, lecz przyznawany przez prezydenta
RP, na wniosek osób zainteresowanych. Pary, które mog¹ siê pochwaliæ
piêædziesiêcioletnim sta¿em ma³¿eñskim, winny
zg³osiæ ten fakt do USC siê tylko raz w ¿yciu.
ze wzglêdu na przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych pracownicy biura nie
mog¹ samodzielnie wyszukiwaæ takich osób.
(eliz)

Ochrona rodowiska przed
zanieczyszczeniem atmosfery
Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zabrania siê spalania odpadów na powierzchni ziemi poza
specjalnymi obiektami i urz¹dzeniami technicznymi do termicznego
przekszta³cania odpadów.
Zabrania siê spalania odpadów na terenie nieruchomoci
zarówno w piecach, jak i w pojemnikach miêdzy innymi ze wzglêdu
na szkodliwe dla zdrowia, rakotwórcze dioksyny, które powstaj¹
w wysokich temperaturach.
Dioksyny nale¿¹ do grupy chlorowanych zwi¹zków aromatycznych, s¹ bardzo niebezpieczne. Kontakt z dioksynami zawsze koñczy siê chorob¹, niekoniecznie nowotworow¹. Dioksyny
s¹ o tyle groniejsze od znanego wszystkim cyjanku, ¿e nie dzia³aj¹
od razu. Mo¿na przyj¹æ spor¹ ich dawkê i nic. Trudno nawet ustaliæ,
kiedy pojawi siê choroba, bo to zale¿y od higieny ¿ycia, od tego, ile
ju¿ mamy dioksyn w organizmie. Te substancje gromadz¹ siê w nas
latami i nie da siê ich usun¹æ, trwa to w ka¿dym razie bardzo d³ugo.
Na podstawie badañ przeprowadzonych przez Politechnikê Krakowsk¹ wiadomo, ¿e z pieców, w których z ca³¹ pewnoci¹
palono tylko wêgiel czy koks, nie wydostawa³y siê dioksyny, natomiast z pieców, w których gospodarze spalali domowe odpady
tych dioksyn by³o du¿o. Zatem palenie odpadów w piecach jest
grone, jeszcze groniejsze jest palenie na swojej dzia³ce odpadów,
szczególnie plastikowych, albo wypalanie traw.
Burmistrz
mgr in¿. Julian Jok
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Noworoczne spotkanie Skorzystaj z porêczenia
5 stycznia w sali reprezentacyjnej w Ratuszu odby³o
siê doroczne spotkanie w³adz miejskich z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz lokalnymi przedsiêbiorcami.
Burmistrz Julian Jok przypomnia³ w przemówieniu du¿e inwestycje przeprowadzone podczas koñcz¹cej siê w tym roku kadencji samorz¹du oraz krótko
przedstawi³ za³o¿enia finansowe
bud¿etu na rok obecny. Przytoczy³ dane liczbowe ukazuj¹ce
wzrost dochodów bud¿etu gminy w ostatnich latach.
Po wyst¹pieniu burmistrza uwagê zebranych przyku³
ciekawy program muzyczny przygotowany przez uczniów Szko³y
Podstawowej w Biadkach pod
kierunkiem nauczycieli i cz³onków
zespo³u wokalno-instrumentalnego Koral.
Jak co roku burmistrz Jok oraz przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Wies³aw wica z³o¿yli gratulacje tym w³acicielom
okolicznych firm, którym miniony rok pozwoli³ na osi¹gniêcie
spektakularnych sukcesów - zdobycie nagród, wyró¿nieñ,
certyfikatów. O dobrej wspó³pracy powiatu krotoszyñskiego
z gmin¹ Krotoszyn mówi³ starosta Leszek Kulka.

Chcesz wzi¹æ kredyt na rozwój firmy i potrzebujesz
porêczenia? Skorzystaj z mo¿liwoci, jakie oferuje Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych.
Gmina Krotoszyn przyst¹pi³a w zesz³ym roku do
Samorz¹dowego Funduszu Porêczeñ Kredytowego sp. z o.o.
w Gostyniu. Celem Funduszu jest wspieranie przedsiêwziêæ
gospodarczych zapewniaj¹cych realizacjê rozwoju lokalnego
poprzez udzielanie porêczeñ dla kredytów i po¿yczek oferowanych przez instytucje finansuj¹ce. Porêczenie mo¿e byæ
udzielane krajowym podmiotom gospodarczym ma³ym i rednim, tzn. osobom prawnym lub spó³kom tych osób, osobom
fizycznym prowadz¹cym lub rozpoczynaj¹cym samodzieln¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹, a tak¿e rolnikom na pozarolnicz¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹. Jego przedmiotem mo¿e byæ kredyt
przeznaczony na zakup, budowê, modernizacjê b¹d adaptacjê rodków trwa³ych o charakterze produkcyjnym, handlowym lub us³ugowym oraz na zakup rodków obrotowych.
Obecnie z porêczenia Funduszu mog¹ skorzystaæ
przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - oddzia³ w Kaliszu, Banku Przemys³owo-Handlowym - oddzia³ w Kaliszu, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoci Sp. z o.o. w Poznaniu oraz bankach maj¹cych siedzibê w Gostyniu: Powiatowy Bank Spó³dzielczy, Bank
Gospodarki ¯ywnociowej, Bank Powszechna Kasa Oszczêdnoci, Bank Zachodni WBK S.A. Na terenie Krotoszyna kredyty mog¹ byæ porêczane w Banku Spó³dzielczym, BZ WBK
SA, PKO BP oraz w Kredyt Banku SA.
Wszelkich dodatkowych informacji na ten temat
udzieli w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie na ul. Ko³³¹taja
7 (pokój nr 46) Lucyna Bogdañska, tel. 722 74 81.
(lucbog)

Historia na ok³adkach
Jak wygl¹da najnowsza historia wiata widziana
oczami dziennikarzy Newsweeka?

fot. Izabela Barto x2
Noworoczne spotkanie uwietnili ¿ywio³owym wystêpem uczniowie SP w Biadkach.
Po czêci oficjalnej gocie mieli okazjê porozmawiaæ
na interesuj¹ce ich tematy.
(eliz)

Budowa boisk na wiosnê
W sezonie wiosennym rozpoczn¹ siê roboty przy
budowie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8,
Zespole Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 2, Gimnazjum
nr 2 i Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie. Wykonawca, firma "POLIMER" z Zabrza (wy³oniony w drodze przetargu), bêdzie prowadzi³ prace równolegle na wszystkich obiektach. Zgodnie
z podpisan¹ umow¹ boiska powinny byæ gotowe do koñca
maja 2006 r.
(mm)
www.krotoszyn.pl

12 stycznia w Muzeum Regionalnym im. Hieronima
£awniczaka zosta³a otwarta wystawa Historia pod tytu³em
Newsweek. Ekspozycja zosta³a przygotowana przez redakcjê
czasopisma w rocznicê obecnoci Newsweeka na rynku polskim, w roku 2002. Od tego czasu jest prezentowana w ró¿nych miastach Polski, spotykaj¹c siê wszêdzie z du¿ym zainteresowaniem.
Wystawa sk³ada siê z kilkudziesiêciu plansz obrazuj¹cych tematykê, jak¹ zajmowa³ siê Newsweek od chwili powstania w roku 1933. Na planszach przedstawione zosta³y
w skrócie wiod¹ce tematy dwutygodnika, zapowiadane na
ok³adce, a dotycz¹ce wa¿nych i aktualnych ówczenie wydarzeñ historycznych. Blisko 70 tematów i ponad 300 zdjêæ stanowi¹cych przegl¹d wydarzeñ na kuli ziemskiej z kilkudziesiêciu ostatnich lat to materia³ interesuj¹cy nie tylko ze wzglêdów
edukacyjnych, tym bardziej, ¿e przedstawiony z dziennikarskiego punktu widzenia.
Wystawa bêdzie czynna do 12 lutego.
(eliz)
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Zadbaj o siebie! Zbadaj siê!
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie serdecznie zaprasza wszystkie
kobiety w wieku od 50 do 69 lat (panie z roczników od 1956 do
1937) na bezp³atn¹ mammografiê oraz kobiety w wieku 25-59
lat (panie z roczników od 1981 do 1947) na bezp³atne badania
cytologiczne.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. realizujemy
wiadczenia profilaktyczne w ramach "Programu profilaktyki raka piersi" i "Programu profilaktyki raka szyjki macicy".
Na badania mammograficzne prosimy zg³aszaæ siê do
Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia w Krotoszynie ul. Floriañska 2 w dniach:
poniedzia³ek, roda i czwartek od 9.00 do 13.30
wtorek i pi¹tek od 12.00 do 16.30.
"Program profilaktyki raka szyjki macicy" bêdzie
realizowany w poradniach ginekologiczo - po³o¿niczych wskazanych pacjentce w zaproszeniu. Poradnie ginekologiczno po³o¿nicze maj¹ wyznaczony czas na realizacjê programu profilaktyki raka szyjki macicy zgodnie z poni¿szym harmonogramem.
Poradnia
Pon.
Wt.
r.
Czw.
Pt.
Krotoszyn
12.30-13.30 12.30-13.30 15.00-16.00 12.30-13.00 12.30-13.30
Kobylin
15.00-15.30
Sulmierzyce
15.00-15.30
Ko¿min Wlkp.
12.00-13.00 12.00-13.00
12.00-13.00
Rozdra¿ew
10.30-11.00

Ka¿da pacjentka, która otrzyma zaproszenie na badania cytologiczne i mammograficzne, proszona jest o kontakt
z personelem wskazanej w zaproszeniu poradni lub Centrum
Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia w celu ustalenia
dnia i godziny wykonania badania.
Drogie Panie, skorzystajcie z mo¿liwoci nieodp³atnego wykonania badañ, które pozwalaj¹ na wykrycie nowotworu w najwczeniejszym stadium rozwoju.
Wszelkich informacji na temat wykonywanych badañ mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 062-588 03 89 lub
062-588 04 04 wew. 442.
Z powa¿aniem,
Kierownik Centrum Profilaktyki Medycznej
i Promocji Zdrowia
Krystyna Fr¹ckowiak

Wielka Orkiestra zagra³a
Ponad 18 tys. z³ zebra³a armia m³odych
wolontariuszy kwestuj¹ca na ulicach Krotoszyna w mron¹
niedzielê podczas XIV Fina³u Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy
W tym roku wielka impreza charytatywna w naszym
miecie mia³a skromniejszy wymiar ni¿ poprzednia: nie by³o
blasku telewizyjnych jupiterów ani po³udniowych tañców na
scenie, jednak podczas licytacji orkiestrowych gad¿etów t³umy mieszkañców wype³ni³y Rynek. Wojciech Szuniewicz, dyr.
KOK, zaoferowa³ zebranym: puzzle, koszulkê i kubek, wszystkie z nadrukowanymi logo WOP. Krotoszynianie zakupili
pami¹tkowe rzeczy za, odpowiednio, 100, 200 i 210 z³. Nieco
wczeniej w Rozchulantynie odby³a siê licytacja krawatu z
logo WOP, który poszed³ za 100 z³.
wiate³ko do nieba wys³ane w nocn¹ przestrzeñ tu¿
www.krotoszyn.pl

po licytacji by³o pokazem fajerwerków zasponsorowanym przez
firmê Mizut z Kalisza. Potem mo¿na by³o siê ju¿ rozejæ do
domów. - Za rok znowu zrobimy du¿e show z udzia³em telewizji
- obieca³ wszystkim na Rynku dyrektor KOK.
Do wieczora do siedziby KOK-u schodzi³y kolejne
grupy wolonatriuszy z puszkami. Nad przebiegiem zbiórki
i liczeniem pieniêdzy czuwa³a do koñca Ania Sobczak, szefowa kwesty.
(eliz)

Czytelniczka w redakcji
- Dziewiêæ miesiêcy temu z³ama³am rêkê, do dzisiaj
mnie boli - poskar¿y³a siê Bo¿ena Pó³rolniczak, pocieraj¹c nadgarstek prawej rêki. Pani Bo¿ena przysz³a do Informacji Samorz¹dowych, aby za ich porednictwem zaapelowaæ o naprawienie zniszczonego chodnika na ulicy Konstytucji 3 Maja.
W zesz³ym roku w tym miejscu w³anie potknê³a siê i dozna³a
powa¿nego urazu.
Poniewa¿ zarz¹dzanie ulic¹ Konstytucji 3 Maja znajduje siê w gestii Starostwa Powiatowego, tam odes³alimy
pani¹ Bo¿enê. Przypominamy, ¿e z podzia³em dróg na gminne,
powiatowe, wojewódzkie i krajowe mo¿na siê zapoznaæ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego.
(eliz)

Zapraszamy na forum
Informacji Samorz¹dowych
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.
Gdzie szukaæ IS
Miesiêcznik jest dostarczany do domów za porednictwem poczty, ale ze wzglêdu na wielkoæ nak³adu - 5 000
egzemplarzy - na pewno nie dociera do wszystkich. Osoby,
które nie otrzyma³y samorz¹dowego czasopisma, znajd¹ je
w tutejszym Urzêdzie Miejskim:
w punkcie informacyjnym
w sekretariacie
w Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczoci i Integracji Europejskiej (pok. 46).
Miesiêcznik jest wyk³adany tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek - Ratusz) oraz w Gminnym Centrum
Informacji (budynek Biblioteki).
Jacek Kêpa
redaktor naczelny
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61 lat temu...
23 stycznia z okazji rocznicy wyzwolenia Krotoszyna przedstawiciele samorz¹du, organizacji
kombatanckich, m³odzie¿y z³o¿yli kwiaty pod tablic¹ na Rynku, upamiêtniaj¹c¹ przywódców polskiego
pañstwa podziemnego w latach wojny wiatowej. - Ma³o kto pamiêta, jak to z tym wyzwoleniem by³o mówi Edward Figlak, 81-letni krotoszynianin. - Ja pamiêtam - zaczyna sw¹ opowieæ. - Widzia³em to na
w³asne oczy...
... 23 stycznia ko³o 21.00 cztery rosyjskie czo³gi wje- zmyl¹ wroga. Poprosi³, aby zg³osi³o siê 25 mê¿czyzn do pilnocha³y do Krotoszyna. Jeden z nich zatrzyma³ siê na Ostrow- wania porz¹dku przez kilka dni. Po tych s³owach plac szybko
skiej, niedaleko piekarni Tokarskiego, i wystrzeli³ na wiwat opustosza³. - Ojcowie, mê¿owie odwrócili siê i odeszli do dopocisk, który trafi³ w mieszkanie na pierwszym piêtrze na ul. mów - podkrela pan Edward. - Zostalimy tylko my, m³odzi,
Kaliskiej. Jego lokator zgin¹³ na miejscu.
dziewiêtnasto- , dwudziestolatkowie.
Radzieckie czo³gi stanê³y na Rynku. Krotoszynianie
Grupê ochotników przeszkolono b³yskawicznie gor¹co witali ¿o³nierzy. Wiwaty, okrzyki radoci, piewy wy- wojskowi pokazali im, jak siê pos³ugiwaæ broni¹. Piêtnastu
pe³ni³y centrum miasta. Rosjanie strzelali z karabinów w niebo. m³odych pod komend¹ podporucznika Kêdzierskiego obPowitanie zwyciêzców trwa³o do pó³nocy.
stawi³o patrolami g³ówne ulice Krotoszyna, dziesiêciu, w tym
Pod wieczór kolega Edwarda Figlaka szed³ z ojcem autor wspomnieñ, pod wodza kaprala Marcina Koniecznego
ulic¹ Kociuszki... a na
pilnowa³o jeñców niemiecwartowni koszar sta³ niekich doprowadzanych do komiecki ¿o³nierz. Kilkadzieszar Hallera na ulicy Mickiesi¹t metrów dalej mieszwicza.
kañcy g³ono wyra¿ali
By³y to tymczasoentuzjazm z racji oswobowe zarz¹dzenia porz¹dkowe,
dzenia miasta.
poniewa¿ nadejcia armii
Jeden z czo³girosyjskiej spodziewano siê
stów tego dnia pojecha³
w ka¿dej chwili. Nie pomylatankiem w stronê cegielno o tym, ¿eby m³odym
ni, gdzie mieli byæ ukryci
trzymaj¹cym dzieñ i noc warNiemcy. Zd¹¿y³ raz wytê w koszarach dostarczyæ jestrzeliæ, po kilku sekundzenie. - Na trzeci dzieñ podach rozbity pociskiem
szlimy do piekarni Tokarpojazd dymi³ w rowie.
skiego, ¿eby nam da³ chleba,
Grupa mê¿czyzn postadostalimy ze trzy bochenki.
nowi³a pieszo podejæ
Ale nikt nie ma pojêcia, co
wroga, skrada³a siê puprze¿ylimy, zanim weszli
fot. Izabela Barto
stymi, zimowymi polami
Ruski, my, m³odzi, maj¹cy pilWidzia³em to na w³asne oczy - wspomina
od strony cmentarza. nowaæ 120 g³odnych jeszcze
Edward Figlak.
Niepotrzebnie zginê³o
bardziej ni¿ my jeñców. Czy
trzech z nich, Niemcy byli doskonale uzbrojeni, a go³e pola nie nie podejm¹ buntu i nie zaatakuj¹ nas? Co bymy wtedy zrobidawa³y ¿adnego schronienia - wspomina pan Edward.
li?
Na drugi dzieñ rano Rynek znowu zape³ni³ siê t³umaArmia rosyjska wkroczy³a do Krotoszyna 27 styczmi wyra¿aj¹cymi radoæ z okazji wkroczenia Rosjan do mia- nia.
sta.... Podporucznik W³adys³aw Kêdzierski, ówczesny dowódca
- Zamontowano niedawno na ratuszu tablicê upakrotoszyñskiego garnizonu AK, wszed³ na schody ratuszowe miêtniaj¹c¹ krotoszynian zas³u¿onych w czasie wojny - kontyi wyjani³, ¿e Krotoszyn jest oswobodzony, ale w lasku przy nuuje pan Edward. - Podporucznikowi Kêdzierskiemu, który
cegielni ukrywa siê rozbita dywizja niemiecka im. Hermana Go- zadba³ o to, aby niemiecka dywizja nie wystawi³a nosa z lasu
eringa. Niemcy s³yszeli na pewno wiwaty i strza³y radoci, ale i nie zniszczy³a, wycofuj¹c siê, miasta, nale¿a³oby postawiæ,
szybko siê zorientuj¹, i¿ w miecie przebywa tylko kilku rosyj- ale nie tablicê, lecz popiersie na stopniach ratusza. Tam, sk¹d
skich czo³gistów i nie wiadomo, za ile dni rosyjska armia wkro- przemawia³. Przecie¿ on uratowa³ miasto przed zniszczeniem.
czy do miasta. Trzeba zorganizowaæ patrole wojskowe, które
Izabela Barto
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