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Obecno�æ obowi¹zkowa
14 lutego na krytej p³ywalni Wodnik odbêd¹ siê

zmagania p³ywackie w ramach Walentynkowych Zawodów
dla Par.

                            ***
17 lutego o godz. 19.00 w kinie Przedwio�nie zo-

baczymy operê Gaetano Donizettiego Don Pasquale w wy-
konaniu artystów Polskiej Opery Kameralnej (wstêp wol-
ny). Podczas przerwy zbierane bêd¹ pieni¹dze dla Krzyszto-
fa Marciszaka, ucznia Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr  3  w Krotoszynie,  który  czeka  na  operacjê naczyniaka
w rdzeniu krêgowym. Kosztowny zabieg bêdzie wykonany
w londyñskiej klinice, a rodziny nie staæ na op³acenie opera-
cji.

                            ***
23 lutego o godz. 10.00 w Urzêdzie Miejskim w Kro-

toszynie odbêdzie siê XLII Sesja Rady Miejskiej.
                            ***
Do 24 lutego dzieci i m³odzie¿ szkolna mog¹ po

promocyjnych cenach korzystaæ z uroków krytej p³ywalni
Wodnik: w godz.  6.00 - 8.00 za bilet zap³acimy 3,50 z³; w godz
8.00 - 22.00 za pierwsz¹ godzinê zap³acimy 5 z³, a za ka¿d¹
kolejn¹ - 4,20 z³.

                             ***
26 lutego o godz. 18.00 w auli I LO im. Hugona

Ko³³¹taja - koncert z cyklu In Regenerationem. Tym razem
Glass Duo, czyli Anna i Arkadiusz Szafrañcowie zagraj¹ na
szklanej harfie - pustych kieliszkach.

                             ***
4 marca XII Rajd Szukanie wiosny (czyt. str. 4).

                 Mamy becikowe
Informujemy, ¿e od 9 lutego z tytu³u urodzenia siê

dziecka  przys³uguje - niezale¿nie  od  uprawnieñ  do dodatku
z tytu³u urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny - jednora-
zowa zapomoga w wysoko�ci 1000 z³ na dziecko, wprowadzo-
na ustaw¹ z 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o �wiadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. nr 12, poz. 67).

Poniewa¿    ta    jednorazowa     zapomoga   (zgodnie
z art. 2 pkt 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach
rodzinnych, Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z pó�n. zm) jest �wiadcze-
niem rodzinnym, jest wolna od podatku dochodowego (usta-
wa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, Dz. U. Nr 14, poz. 176, z pó�n. zm., art. 21 ust. l pkt 8).

Zapomoga przys³uguje matce, ojcu lub opiekunowi
prawnemu dziecka. Pisemny wniosek o jednorazow¹ zapomo-
gê mo¿na z³o¿yæ w o�rodku pomocy spo³ecznej w terminie
trzech miesiêcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek z³o¿ony
po terminie nie bêdzie rozpatrywany. Do wniosku powinny
byæ do³¹czone nastêpuj¹ce dokumenty:

- dokument stwierdzaj¹cy to¿samo�æ osoby ubiega-
j¹cej siê o przyznanie jednorazowej zapomogi;

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny
dokument urzêdowy potwierdzaj¹cy datê urodzenia dziecka;

- pisemne o�wiadczenie, ¿e na dziecko nie zosta³a ju¿
pobrana jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziec-
ka, np. przez drugiego z rodziców.                                 (mgops)

                    Pisz¹ projekty
Jak skutecznie aplikowaæ o �rodki finansowe dla

organizacji pozarz¹dowych - to nazwa szkolenia prowadzonego
w Krotoszynie przez Kaliski Inkubator Przedsiêbiorczo�ci.

Szkolenie   jest   jednym   z   czterech  realizowanych
w ramach projektu do bud¿etu unijnego, a dotycz¹cego utwo-
rzenia Krotoszyñskiego Centrum Wolontariatu. Organizato-
rem jest Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczo�ci. Poni¿ej
rozmowa  z  Monik¹ Otrêbsk¹-Juszczak z KIP, która jest jedn¹
z osób prowadz¹cych szkolenie.

- Proszê w skrócie przedstawiæ, czego dotyczy szkolenie?
-  G³ówn¹ tematyk¹ szkolenia s¹ programy unijne, np.: Sekto-
rowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Sekto-
rowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja
Sektora ̄ ywno�ciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich czy
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno�ci
Przedsiêbiorstw. Programy te pozwalaj¹ uzyskaæ pieni¹dze na
walkê z bezrobociem, wspieraj¹ rozwój obszarów wiejskich,
pomagaj¹ rozwijaæ siê przedsiêbiorstwom przy zachowaniu
zasad zdrowej konkurencji. W Unii Europejskiej istniej¹ rów-
nie¿ programy wspieraj¹ce edukacjê, np. Socrates, który obej-
muje dzieci, m³odzie¿ i doros³ych. Zajmuje siê m.in. naucza-
niem jêzyków obcych a tak¿e porównywalno�ci¹ i wzajemnym
uznawaniem wykszta³cenia, co jest bardzo wa¿ne przy tak du-
¿ej migracji ludzi m³odych. Innym programem dotycz¹cym edu-
kacji jest Leonardo da Vinci - poprawia jako�æ systemów kszta³-
cenia i szkolenia zawodowego. By³oby rzecz¹ po¿¹dan¹ do-
stosowaæ system kszta³cenia zawodowego do potrzeb rynku
w Unii - ten cel jest jednak dalekosiê¿ny. Oprócz tego istnieje
tak¿e wspó³praca pomiêdzy pañstwami Unii a krajami spoza
Europy. S¹ to tzw. programy bilateralne (dwustronne ), które
dotycz¹ mniejszych przedsiêwziêæ. Procedury zwi¹zane z ubie-
ganiem siê o ich przyznanie s¹ znacznie ³atwiejsze w porówna-
niu z programami UE. Z krajów pozaeuropejskich wa¿nymi
partnerami s¹ Stany Zjednoczone i Japonia.
 - Czy uczestnicy szkolenia oprócz zajêæ teoretycznych bêd¹
mieli równie¿ zajêcia praktyczne?
- Oczywi�cie. Zadaniem szkolenia jest przygotowanie  do  sa-
modzielnego  napisania  projektu.  W  planie mamy 10 dni
warsztatowych. Przez pierwsze 4 dni zapoznamy uczestników
z teori¹ dotycz¹c¹ pisania projektu, z jego rozliczeniem. Pod-
czas kolejnych 6 uczestnicy, na podstawie wytycznych, sa-
modzielnie opracuj¹ projekt.
- Czego bêdzie on dotyczy³?
- Projekty bêd¹ dotyczy³y problemów istotnych dla Krotoszy-
na. Ca³y czas pomoc¹ s³u¿¹ nam fachowcy, którzy na co dzieñ
pisz¹ takie wnioski i wiedz¹, jakie b³êdy s¹ najczê�ciej pope³-
niane. To wa¿ne, bo napisanie dobrego projektu nie nale¿y do
rzeczy ³atwych.
- W jaki sposób zakoñczy siê szkolenie?
- Z obu grup szkoleniowych wybierzemy 2 najaktywniejsze oso-
by, które znajd¹ zatrudnienie w nowo powsta³ym Krotoszyñskim
Centrum Wolontariatu. Natomiast projekt zostanie przedstawio-
ny Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu (pomoc finan-
sowana przez Norwegiê, Islandiê i Lichtenstein dla nowych
pañstw cz³onkowskich) w celu jego zrealizowania.

                                                     Paulina Miko³ajczyk
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             Krótko

                 Uwaga, oszust!!!

Dyrektor Przedszkola nr 6 z Oddzia³ami Integracyjny-
mi Kubu� w Krotoszynie informuje, ¿e nie upowa¿ni³ ¿adnej
osoby oraz firmy do pozyskiwania �rodków finansowych na
rzecz przedszkola.

Osoby kontaktuj¹ce siê z ró¿nymi podmiotami na te-
renie naszego miasta dzia³aj¹ bez porozumienia z dyrektorem
przedszkola.

      Wydra, Doda... mo¿e Myslovitz

Tegoroczne Dni Krotoszyna odbêd¹ siê 1, 2 i 3 maja
na Rynku. Impreza, jak co roku zreszt¹, bêdzie okazj¹ do pre-
zentacji  dorobku  artystycznego  krotoszyñskich  przedszkoli
i szkó³.

Dok³adny program nie jest jeszcze znany, ale wiado-
mo ju¿, jakie gwiazdy u�wietni¹ swoimi wystêpami majow¹ im-
prezê. Pierwszego dnia wyst¹pi Szymon Wydra z zespo³em
Carpe Diem, trzeciego bêdzie to  Doda z zespo³em Virgin.

Planowany jest tak¿e wystêp zespo³u rockowego, nie
ma  jednak  pewno�ci,  kto  nam  zagra.  Wstêpnie  mówi³o siê
o grupie Myslovitz, niestety problemem s¹ pieni¹dze. Byæ mo¿e
jednak znajdzie siê odpowiedni sponsor i wystêp Myslovitza
na krotoszyñskim Rynku dojdzie do skutku.

(mm)

Pomimo typowo zimowej aury w Urzêdzie Miej-
skim rozpoczê³y siê ju¿ przygotowania do wiosennych ro-
bót remontowych na drogach gminnych - uruchomiono  pro-
cedurê przetargow¹.  Zimowa aura zawsze zostawia na dro-
gach �lady: dziury, wyrwy, wybrzuszenia... Co roku wiosn¹
wydaje siê z bud¿etu gminy ponad 200 tys. z³ na naprawê
tych szkód, ³ataj¹c, pokrywaj¹c materia³em nawierzchnio-
wym �rednio 4,5 - 5 tys. m2  ubytków.

Remonty wykonuje siê dwoma metodami. Wiêk-
sze i g³êbsze dziury naprawia siê przez wyciêcie krawêdzi
nawierzchni i za³atanie mieszank¹  mineralno-bitumiczn¹.
Mniejsze s¹ uzupe³niane emulsj¹ z grysem.

                              * * *
Urz¹d Miejski og³osi³ przetarg na sporz¹dzenie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kro-
toszyna w rejonie ul. Jasnej i ul. £¹kowej (pow. ok. 27 ha)
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy, dotycz¹cego czê�ci  Smoszewa w rejonie ulic
Barg³owskiej i Krotoszyñskiej (pow. ok. 9 ha). Otwarcie ofert
nast¹pi 27 lutego br.

Przetarg obejmuje dwa etapy: pierwszy - przekaza-
nie projektów planu do wy³o¿enia do publicznego wgl¹du,
drugi - przekazanie projektów planów pod obrady Rady
Miejskiej.

                        Sprzêt dla stra¿aków
W pi¹tek 3 lutego o godzinie 10.00 w Komendzie Pañstwowej Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Krotoszynie odby³o siê

zebranie mundurowych ratowników z udzia³em Jana Naranowicza, zastêpcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP w Poznaniu.

W spotkaniu uczestni-
czyli równie¿: prezes Zarz¹du Miej-
sko-Gminnego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP w Kro-
toszynie Jerzy Kalak, burmistrz
Krotoszyna Julian Jok�, starosta
krotoszyñski Leszek Kulka i prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Stani-
s³aw Szczotka.

W pierwszej czê�ci spot-
kania komendant PSP w Krotoszy-
nie  Jacek  Wybiera³a przybli¿y³
dzia³alno�æ  krotoszyñskich  stra-
¿aków w  2005 r. Przedstawi³ staty-
stykê  zaistnia³ych   zdarzeñ  i  wspo-
mnia³   o   funkcjonowaniu   stra¿y
w krajowym systemie ratowniczo-
ga�niczym. Mówi³ te¿ o bardzo do-
brej wspó³pracy z jednostkami
ochotniczej stra¿y po¿arnej. Za
wspó³pracê i pomoc dziêkowa³ rów-
nie¿ przedstawicielom samorz¹du.

G³os zabrali równie¿ za-
proszeni go�cie, którzy zgodnie
podkre�lali, jak wa¿ne jest wzajem-
ne wspó³dzia³anie, wspieranie
przedsiêwziêæ istotnych dla rato-
wania ludzkiego ¿ycia.

Druga cze�æ zebrania
mia³a miejsce przed budynkiem kro-
toszyñskiej komendy, gdzie Jan Na-
ranowicz, Julian Jok� i Leszek Kul-
ka dokonali symbolicznego przeka-
zania sprzêtu hydraulicznego, któ-
rego zakup wspó³finansowali: Ko-
menda Wojewódzka PSP w Pozna-
niu (45 tys. z³), Komenda Powiato-
wa PSP w Krotoszynie (5 tys. z³),
Miasto i Gmina Krotoszyn (40 tys.
z³), Starostwo Powiatowe (5 tys. z³).
Zakupiono miêdzy innymi: no¿yce
do ciêcia elementów karoserii sa-
mochodowej (si³a ciêcia - 95 ton),
rozpieracz i rozpieracz kolumnowy.

(mm)

fot. Monika Czubak
Gmina Krotoszyn dofinansowa³a zakup

kwot¹ 40 tys. z³.
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          Harry noc¹...
Krotoszyñska Biblioteka Publiczna

wespó³    z    ksiêgarni¹    Lektorat   Plus   zaprosi³a
w   pi¹tek  27  stycznia  pó�nym  wieczorem  dzieci
i m³odzie¿ na spotkanie inauguruj¹ce obecno�æ na
pó³kach ksiêgarskich nowego tomu przygód
Harry'ego Pottera pt. Harry Potter i Ksi¹¿ê Pó³krwi.

Podobne  spotkania  odby³y  siê  o  tej  samej  porze
w wielu miastach Polski, bowiem kolejne czê�ci popularnej po-
wie�ci o ma³ym czarodzieju s¹ oczekiwane na d³ugo przed uka-
zaniem siê ich na rynku.

W krotoszyñskiej nocnej imprezie wziê³o udzia³ oko-
³o czterdzie�cioro m³odych osób w wieku od trzech do - nastu
lat. Niektórzy byli przebrani za postacie z powie�ci: mo¿na by³o
zobaczyæ kilku Harrych Potterów i jedn¹ Hermionê. Najm³odsi
przybyli na na spotkanie z rodzicami, starsi przyszli grupkami
rówie�niczymi.

 Wieczór z czarami poprowadzi³a Marlena Nabzdyk,
kierowniczka dzia³u dla dzieci i m³odzie¿y w bibliotece. Przygo-
towa³a dla dzieci konkursy, quizy, zabawy. Wspólnie wybrano
uczestnika zabawy, który mia³ najciekawsze przebranie - na-
grod¹ by³a najnowsza czê�æ powie�ci. O godzinie 24.00  rozpo-
czê³a siê sprzeda¿ nowego tomu.

Na zakoñczenie m³odzi zostali obdarowani gad¿eta-
mi promocyjnymi wydawcy powie�ci: balonami, o³ówkami, zdjê-
ciami autorki ksi¹¿ki...
Spotkanie  rozpoczê³o  siê  o  godz 22.00 zakoñczy³o o 0.20.

       (eliz)

                    Tañszy PKS
Od 14 stycznia 2006 r. PKS Krotoszyn obni¿a ceny

biletów na trasach do Poznania, Cieszkowa, Ostrowa Wlkp.,
Sulmierzyc, Wroc³awia...

Krotoszyñski PKS wprowadzi³ 30-procentowe ulgi dla wszyst-
kich pasa¿erów w kursach relacji:
• Krotoszyn - Jarocin - Poznañ, godz. 6.00, 14.20, 17.00, bilet
11,20 zl
•  Poznañ - Jarocin - Krotoszyn, godz. 11.30, 18.00, 20.30, bilet
11,20 z³
• Krotoszyn - Zduny - Cieszków, bilet 2,31 z³
•  Cieszków - Zduny - Krotoszyn, bilet 2,31 z³
•  Sulmierzyce - Odolanów - Ostrów Wlkp. bilet  4,55 z³
•  Ostrów Wlkp. - Odolanów - Sulmierzyce, bilet  4,55 z³
(w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku)
Dodatkowe ulgi dla studentów, do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
dotycz¹ autobusów relacji:
• Krotoszyn - Jarocin - Poznañ, godz. 6.00, 14.20, 17.00, ulga
50% , cena biletu 8,00 z³
• Poznañ - Jarocin - Krotoszyn, godz. 11.30, 18.00, 20,30, ulga
50%, cena biletu 8,00 z³
•  Krotoszyn - Sulmierzyce - Wroc³aw, godz. 7.35, ulga 30%,
cena biletu 11,20 z³.
Wszelkie    informacje   mo¿na   uzyskaæ   pod   nr   tel.   (062)
725 35 82  (informacja  PKS).
                                                                                                 (red.)
                  Gdzie ta wiosna?

A mo¿e 4 marca wraz z ko³em miejskim PTTK
poszukamy wiosny... W  dwunastym ju¿ rajdzie pod tym
has³em  mog¹  wzi¹æ  udzia³  osoby,  które zg³osz¹ swój udzia³
w biurze PTTK na Ma³ym Rynku do 27 lutego.

Organizatorami XII Rajdu Turystycznego Szukanie
Wiosny jest Ko³o Miejskie PTTK w Krotoszynie oraz Klub
Turystyki Górskiej Koliba, SKKT PTTK przy SP nr 4 i Oddzia-
³owa Komisja Turystyki Pieszej. Komandor rajdu Andrzej
Chmielarz zapewnia, ¿e poznawanie piêknych okolic Kroto-
szyna przyniesie piechurom ciekawe wra¿enia krajoznawcze.
Oprócz tego uczestnicy mog¹ liczyæ na znaczek rajdowy i go-
r¹cy posi³ek na mecie rajdu. Chêtni bêd¹ zaproszeni do udzia-
³u w konkursach: na temat wiosny, o udzielaniu pierwszej po-
mocy oraz konkursach - niespodziankach. Na mecie potwier-
dzane te¿ bêd¹ punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej.

Zg³oszenia i wpisowe przyjmuje Biuro Zarz¹du Od-
dzia³u  PTTK  na  Ma³ym  Rynku,  tel. (062) 725 26 15, do dnia
27 lutego. Wpisowe dla cz³onków  PTTK z op³acon¹ sk³adk¹
za rok 2005 wynosi 4 z³. Opiekunowie grup licz¹cych ponad
piêciu uczestników nie p³ac¹, natomiast pozostali uczestnicy
winni  ui�ciæ  po  6  z³.  M³odzie¿  szkolna  mo¿e  uczestniczyæ
w rajdzie tylko z opiekunami.  Zg³oszenia grup szkolnych win-
ny mieæ akceptacjê (piecz¹tkê) kierownika szko³y.

Rajd rozpoczyna sie o godz. 9.00 przy Muzeum Re-
gionalnym. Po przeje�dzie autokarem do Cieszkowa uczestni-
cy przejd¹ przez Zduny, Perzyce,  Bukówko, w stronê Kroto-
szyna. Meta rajdu czynna bêdzie w Szkole Podstawowej nr 4
w Krotoszynie w godz. 12.30 - 13.30, a zakoñczenie rajdu na-
st¹pi o godz. 14.00.

(eliz)

fot. Izabela Barto�
Harry Potter niekoniecznie

musi byæ ch³opcem...
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Za sto³em
prezydialnym, jak
zwykle, zasiad³a te¿ II
wiceprzewodnicz¹ca
Barbara Nadstawska.

Na pierw-
szej w tym roku sesji
krotoszyñscy radni
uchwalili bud¿et na
2006 r., nad którym
pracowali i dyskuto-
wali jeszcze w starym
roku. Za przyjêciem
bud¿etu g³osowa³o 15
radnych, 4 wstrzyma-
³o siê od g³osu.

P o n a d t o
podjêto  uchwa³y w
sprawie:

- przyjêcia
Gminnego Programu
Profilaktyki  i  Rozwi¹-
zywania Problemów
Alkoholowych dla
Miasta i Gminy Krotoszyn na 2006 r.,

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
�cieków,

- ustalenia na rok 2006 regulaminu okre�laj¹cego
wysoko�æ dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady
jego przyznawania i wyp³acania dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach o�wiatowych prowadzonych przez Miasto i Gmi-
nê w Krotoszynie,

- ustalenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji
przedszkolom, szko³om i placówkom publicznym, innym ni¿
zak³adane przez ministrów i jednostki samorz¹du terytorialne-
go oraz sposobu jej rozliczania,

- zmiany   Uchwa³y   nr   IX/63/2003  Rady  Miejskiej
w Krotoszynie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie przyjêcia Pro-
gramu Rozwoju Kultury Fizycznej w Mie�cie i Gminie Kroto-
szyn   w  latach  2003 - 2008  oraz  kryteriów  promocji  Miasta
i Gminy Krotoszyn poprzez kluby sportowe,

- udzielenia dotacji Powiatowi Krotoszyñskiemu na
dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Kroto-
szynie,

- zmiany  uchwa³y  nr  XXI/164/2004 Rady Miejskiej

            Zaplanowane kontrole

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krotoszynie
zaplanowa³a na 2006 rok przeprowadzenie nastêpuj¹cych kon-
troli problemowych:

- analiza wyst¹pienia pokontrolnego oraz wniosków
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sporz¹dzonych
po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Urzêdu Miej-
skiego w Krotoszynie, obejmuj¹cej rok bud¿etowy 2004,

- kontrola zwolnieñ, umorzeñ i prolongat podatków
lokalnych, udzielonych i stosowanych w 2005 roku,

- analiza i ocena sprawozdania burmistrza Krotoszy-
na z wykonania bud¿etu w roku 2005,

- kontrola gospodarki finansowej Szko³y Podstawo-
wej nr 4 w Krotoszynie.

Liczba kontroli mo¿e ulec zmianie z uwagi na fakt, ¿e
Rada Miejska mo¿e zleciæ komisji kontrole pozaplanowe.

(mm)

w Krotoszynie z
dnia  20.05.2004 r.
w sprawie emisji
obligacji komunal-
nych,

- zmiany
uchwa³y  nr XX/
150/2004 Rady
Miejskiej  w  Kro-
toszynie  z   dnia
29 kwietnia  2004 r.
w sprawie  przyst¹-
pienia  do  scalenia
i podzia³u nieru-
chomo�ci po³o¿o-
nych w Krotoszy-
nie przy ul. Gorzup-
skiej.

W trak-
cie obrad przyjêto
równie¿ sprawoz-
dania z dzia³alno�ci
sta³ych komisji
rady w roku 2005,

oraz plany pracy komisji na 2006 r.                                       (mm)

                                            XLI sesja Rady Miejskiej
Styczniow¹ sesjê prowadzi³a I wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej Krotoszyna Anna Sikora, bowiem przewodnicz¹cy

Wies³aw �wica przebywa na zwolnieniu lekarskim.

fot. Monika Czubak
Tym razem sesjê poprowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca RM Anna Sikora.
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             Kontrolowali komórki

26 stycznia podczas sesji Rady Miejskiej Zygmunt
Kozupa,  przewodnicz¹cy  Komisji Rewizyjnej, poinformowa³
o wynikach kontroli przeprowadzonej przez tê komisjê.

Kontrola dotyczy³a kosztów i wykorzystania s³u¿bo-
wych telefonów komórkowych op³acanych z bud¿etu  Miasta
i Gminy Krotoszyn w IV kwartale  2004 r.

Urzêdnicy mieli do dyspozycji 17 telefonów, z tego
trzy posiada³a Stra¿ Miejska. Dodatkowo z dwóch komórek
korzystali so³tysi Baszyn i Ustkowa.

W IV kwartale 2004 r. wydatki na telefony komórko-
we wynios³y 3 768,69 z³ brutto. Kwestiê rozmów prywatnych
prowadzonych z telefonów s³u¿bowych reguluje Zarz¹dzenie
Burmistrza z 2004 r. Stosuj¹c siê do wspomnianego zarz¹dze-
nia pracownicy zwrócili do bud¿etu  928,53 z³. Kontrola stoso-
wania tego zarz¹dzenia nie wykry³a nieprawid³owo�ci.  Roz-
mowy  s³u¿bowe  kosztowa³y  wiêc  2 810,16 z³,  czyli  �rednio
w miesi¹cu -  936,72 z³.

Radny Kozupa przedstawi³ wniosek pokontrolny
dotycz¹cy rozwa¿enia celowo�ci dalszego posiadania telefo-
nów komórkowych przez so³tysów. Wniosek zosta³ przyjêty
przez Radê.

(mm)

              Co dalej z wnioskami ?
Na  wniosek Komisji  Spo³ecznej  zamieszczamy

informacjê   na   temat   realizacji   przez  Wydzia³   O�wiaty
i Spraw Spo³ecznych  wniosków z³o¿onych przez tê komisjê
od 2002 r. Jest to czwarta czê�æ tej informacji, poprzednie
podali�my we wcze�niejszych numerach Informacji
Samorz¹dowych.

1. Gmina dofinansowa³a zakup nowego samochodu
ratowniczo-ga�niczego dla OSP Biadki wyposa¿onego w roz-
pieracze i niezbêdny sprzêt ratowniczy; no¿yce do ciêcia pe-
da³ów samochodowych zostan¹ zakupione po przyznaniu
dotacji z Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP; samochód zo-
stanie przekazany do OSP Biadki jeszcze w bie¿¹cym roku.
Posiadamy 4 aparaty powietrzne do ochrony dróg oddecho-
wych, po 2 szt. maj¹ jednostki Krotoszyn I i Roszki. Wykaz
potrzeb zwi¹zanych z wyposa¿eniem jednostek OSP w sprzêt
jest sporz¹dzany ka¿dego roku przy okazji przygotowywania
planów bud¿etowych, zakupy s¹ realizowane wed³ug stopnia
ich wa¿no�ci i dotacji z Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i instytucji
ubezpieczeniowych. W ci¹gu roku s¹ równie¿ sk³adane wnio-
ski o dofinansowanie wa¿niejszych zakupów, co w znacznej
mierze jest uwzglêdniane.

2. Doposa¿enie jednostki OSP Biadki w podstawo-
wy sprzêt ratownictwa technicznego jest w trakcie realizacji,
jednostki tej zostanie przekazany zakupiony samochód ratow-
nictwa technicznego wyposa¿ony w niezbêdny, podstawowy
sprzêt do prowadzenia dzia³añ ratowniczych.

3. Doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do
remizy OSP Lutogniew jest w trakcie wykonywania.

4. Przeprowadzony zosta³ przegl¹d sprzêtu przeciw-
po¿arowego. Stwierdzono przy tym, ¿e OSP Wielowie�, Bo¿a-
cin, Chwaliszew i Kobierno posiadaj¹ zabytkowe, konne si-
kawki, natomiast OSP Krotoszyn I ma zabytkow¹ drabinê stra-
¿ack¹. Jednostki  prowadz¹  konserwacjê tego sprzêtu i dbaj¹
o niego.

5. Przekazane zosta³y pieni¹dze na dofinansowanie
zakupu nowego samochodu ratowniczo-ga�niczego, doposa-
¿enie OSP Biadki w samochód ratownictwa technicznego jest
w trakcie realizacji.

6. Zosta³y dokonane zmiany w bud¿ecie, dofinanso-
wano karosacjê ciê¿kiego samochodu po¿arniczego potrzeb-
nego w akcjach prowadzonych w trudnych warunkach tere-
nowych.                                                                                  (wso)

                  Rok w statystyce

31 grudnia 2005 r. gmina Krotoszyn liczy³a 41 347
mieszkañców, z czego w mie�cie zameldowanych na pobyt
sta³y i czasowy by³o 30 029 osób.

W 2005 roku zmar³o 301 mieszkañców, urodzi³o siê
378 dzieci. 264 maluchy to mieszkañcy Krotoszyna, 114 za�
mieszkañcy wsi z terenu gminy. Najwiêksz¹ popularno�ci¹
w�ród imion nadawanych ch³opcom cieszy³y siê: Jakub, Kac-
per, Mateusz. Dla dziewczynek rodzice najchêtniej wybierali
imiona: Julia, Wiktoria i Zuzanna.

Stan  cywilny  zmieni³o  w  ubieg³ym roku 407 osób,
z czego 286 by³o mieszkañcami samego Krotoszyna.

(mm)

            Mieszkanki w potrzebie

W Roszkach znajduje siê gospodarstwo prowadzo-
ne przez dwie starsze, ponad osiemdziesiêcioletnie kobiety.
Obie panie, mimo swojego wieku i k³opotów ze zdrowiem, od-
rzucaj¹  propozycje pomocy w pracach gospodarskich i do-
mowych ze strony s¹siadów i opieki spo³ecznej. Niemniej jed-
nak ta pomoc jest im bardzo potrzebna.

Mieszkañcy Roszek, g³ównie najbli¿si s¹siedzi, sta-
raj¹ siê pomagaæ. Swoj¹ pomoc �wiadcz¹ dyskretnie i bez na-
rzucania siê, podobnie postêpuj¹ pracownicy Miejsko-Gmin-
nego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie. Dziêki temu
obie panie maj¹ posprz¹tane i w domu i w obej�ciu, nie cierpi¹
równie¿ ch³odu, bo zorganizowano im opa³ na zimê. Zadbano
równie¿  o  zwierzêta z gospodarstwa - w poniedzia³ek 31 stycz-
nia 2006 r. na polecenie burmistrza Urz¹d Miejski zakupi³ 500
kg otrêbów  pszennych.

(mm)

                   Wpisz siê do bazy

Przypominamy, ¿e na krotoszyñskiej stronie interne-
towej znajduje siê baza ofert inwestycyjnych z terenu Miasta
i Gminy Krotoszyn. Z bazy tej mog¹ korzystaæ miêdzy innymi
potencjalni inwestorzy. Zwracamy uwagê osobom prywatnym
i podmiotom gospodarczym posiadaj¹cym nieruchomo�ci prze-
znaczone na dzia³alno�æ gospodarcz¹ o mo¿liwo�ci zamiesz-
czenia informacji  na ten temat (o posiadanych terenach, bu-
dynkach) w bazie ofert.

Dane prosimy przekazywaæ do Urzêdu Miejskiego,
ul. Ko³³¹taja 7, do Lucyny Bogdañskiej z Wydzia³u Promocji,
Przedsiêbiorczo�ci i Integracji Europejskiej, tel. (062)722 74 81.

                                                                                  (mm)
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                                                       Marsz do woja...
Informujemy  mieszkañców,  ¿e  pobór  na  terenie  powiatu  krotoszyñskiego  odbywaæ  siê  bêdzie  od  6  marca  do

5 kwietnia 2006 r. w Krotoszynie na ul. M³yñskiej 2b w budynku O�rodka Sportu i Rekreacji.*

                                                  Tenisowe zawody
Pomimo du¿ego mrozu 22 stycznia w hali sportowej OSiR na ul. 56 Pu³ku Piechoty panowa³a gor¹ca atmosfera:

wokó³  sto³ów  tenisowych  zgromadzi³o  siê  56  zawodników z czo³owych klubów Wielkopolski, którzy pretenduj¹ do udzia³u
w rozgrywkach wy¿szego szczebla.

fot. Izabela Barto�
Najlepsi wezm¹ udzia³ w zawodach

na wy¿szym poziomie.

22 stycznia w hali sportowej OSiR odby³ siê III Wo- jewódzki Turniej Klasyfikacyjny Seniorów i Seniorek w tenisie
sto³owym sezonu 2005/2006. Turniej by³ trzeci¹ z kolei imprez¹,
podczas której zawodnicy mogli zbieraæ punkty kwalifikuj¹ce
do mistrzostw wojewódzkich, gdzie o zwyciêstwo bêdzie siê
ubiegaæ 32 najlepszych tenisistów Wielkopolski.

W rozgrywkach wziê³o udzia³ 11 zawodniczek i 45 za-
wodników. Najlepiej wypad³y w nich:
- Karolina Smelkowska ze Stelli Gniezno, 90 pkt,
- Anna Kaczmarek-Sukiennik, MKS Trasko Ostrzeszów, 85 pkt,
- Dominika Fertikowska, Stella Gniezno, 81 pkt.

W grupie seniorów najwiêcej punktów zdobyli:
- Zbigniew Kaczmarek, MKS Trasko Ostrzeszów, 90 pkt,
- Kazimierz Wiszowaty, MKS Trasko Ostrzeszów, 85 pkt,
- Jaros³aw Maækowiak, Krotosz Krotoszyn, 81 pkt.

Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju ufundo-
wa³ burmistrz Julian Jok�, dla najlepszej zawodniczki - starosta
Leszek Kulka. Pozosta³e puchary ufundowali lokalni sponso-
rzy.                                                                                             (eliz)

Do    poboru   wezwani   bêd¹   mê¿czy�ni   urodzeni
w 1987 r. oraz urodzeni w latach 1982 - 1986 o nieuregulowa-
nym stosunku do s³u¿by wojskowej. Do poboru wzywa siê
tak¿e mê¿czyzn, którzy ukoñczyli 18 lat i zg³osili siê do woj-
skowego komendanta uzupe³nieñ w celu odbycia ochotniczo
zasadniczej s³u¿by wojskowej.

Do poboru wzywa siê równie¿ poborowych urodzo-
nych w latach 1982 - 1986 uznanych ze wzglêdu na stan zdro-
wia  za czasowo niezdolnych do s³u¿by wojskowej, je¿eli okres
tej niezdolno�ci up³ywa przed zakoñczeniem poboru oraz po-
borowych, którzy z³o¿yli wnioski o ponowne ustalenie zdol-
no�ci do s³u¿by wojskowej.

Do  poboru  wzywa  siê  równie¿  kobiety  urodzone
w latach 1978 - 1988, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do
czynnej s³u¿by wojskowej, które w roku szkolnym 2005/2006
koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych i weterynaryjnych, oraz
bêd¹ce studentkami wy¿szych szkó³ morskich, które z³o¿¹ pi-
semny  wniosek  do  burmistrza  o  wezwanie do poboru wraz
z za�wiadczeniem rektora wy¿szej szko³y morskiej o pobiera-
niu nauki w tej szkole tudzie¿ jego zgodê na odbywanie zajêæ
wojskowych.

Poborowy zg³aszaj¹cy siê do poboru pierwszy raz
obowi¹zany jest przedstawiæ:

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach
inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samo�ci,

- aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3 x 4 cm, bez na-
krycia g³owy,

- posiadane dokumenty lekarskie dotycz¹ce stanu
zdrowia, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przeprowa-
dzonych w okresie 12 miesiêcy przed dniem stawienia siê do
poboru,

- dokument stwierdzaj¹cy wykszta³cenie lub pobiera-
nie nauki,

- potwierdzenie zg³oszenia siê do rejestracji.
Poborowy, który stawa³ ju¿ do poboru, obowi¹zany

jest przedstawiæ dowód osobisty, ksi¹¿eczkê wojskow¹ oraz
dokumenty lekarskie dotycz¹ce zmian w stanie zdrowia w okre-
sie od poprzedniego poboru.

W razie niestawienia siê wezwanego do poboru bez
uzasadnionej przyczyny burmistrz - z urzêdu albo na wniosek
przewodnicz¹cego komisji lekarskiej lub wojskowego komen-
danta uzupe³nieñ - nak³ada grzywnê w celu przymuszenia albo
zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez policjê do poboru,
w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.

Poborowi, którzy wbrew obowi¹zkom wynikaj¹cym z
ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie, nie stawi¹
siê do poboru albo nie przedstawi¹ dokumentów, których przed-
stawienie zosta³o nakazane, podlegaj¹ grzywnie lub karze ogra-
niczenia wolno�ci (art. 224 pkt. 1 i 3 ustawy z 21 listopada 1967
r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej - Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z pó�n. zmianami).

                                                                                (wso)

* Podstawa prawna: art.35 ust.2 ustawy z 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Pol-
skiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z pó�n.zmianami) oraz § 2
rozporz¹dzenia ministrów spraw wewnêtrznych i administracji oraz
obrony narodowej z 23 listopada 2005 r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia  poboru (Dz.U. z 2006 r. nr 1, poz. 7) w zwi¹zku
z rozporz¹dzeniem  ministrów  spraw wewnêtrznych  i administracji
oraz obrony narodowej z 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowa-
dzenia poboru w 2006 r.  (Dz. U. Nr 236, poz.2005) .
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                         Puchar zapa�niczy
Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi na placu Szkolnym by³ 20 i 21 stycznia 2006 r. wspó³gospodarzem

Pucharu Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym mê¿czyzn.

Organiza-
torem zawodów ju¿
po raz 16. by³ LKS
Ceramik. Imprezê za-
planowano na  dwa
dni,  pierwszy  z nich
by³ po�wiêcony
sprawom  technicz-
nym i organizacyj-
nym zawodów,  przy-
gotowaniom zawod-
ników, zaznajomie-
niu z przepisami do-
tycz¹cymi rozgry-
wek.

W impre-
zie wziê³o udzia³ ³¹cz-
nie 150 uczestników:
sportowców, sê-
dziów i trenerów.

 W³a�ciwe
zawody   rozpoczê³y  siê  21 stycznia o godz. 9.00 i trwa³y do
godz. 17.00. Uroczyste  otwarcie za�, którego dokona³ bur-
mistrz Julian  Jok�, odby³o siê o godz. 15.00.   Kibice  mogli
oczekiwaæ ciekawych  pojedynków   zapa�niczych,  bowiem
spodziewano   siê  przyjazdu   m. in.  Krystiana Brzozowskiego
z    Górnika   £êczna, 4.  zawodnika  ostatniej   Olimpiady Ateny
2004  w   kat. wagowej  74  kg,  oraz   Bart³omieja Bartnickiego
z  Budowlanych   £ód�,  5.  zawodnika  w  Atenach  w  2004 r.
w  kat. wagowej 96 kg.

- Krotoszyñscy fani zapasów najwiêksze nadzieje
wi¹zali z Rados³awem Jankowskim i Mariuszem Walkowia-
kiem - powiedzia³ po tur-
nieju Lech Pauliñski,
prezes klubu organizu-
j¹cego pucharowe zma-
gania. Pierwszy z nich,
wychowanek Cerami-
ka, reprezentuje obec-
nie poznañski klub
Grunwald, drugi to za-
wodnik Ceramika, siê-
gaj¹cy ostatnio po mi-
strzostwo Polski senio-
rów. Z uwag¹ obserwo-
wano równie¿ poczyna-
nia m³odych zawodni-
ków Ceramika, jeszcze
juniorów: Bartosza Na-
tkiewicza i Przemys³awa
M¹czaka. Zdaniem pre-
zesa m³odzi spisali siê

bardzo dobrze -   zdo-
byli w swych katego-
riach srebrne medale,
przegrywaj¹c w finale
tylko z utytu³owanymi
seniorami.

Srebrny me-
dal zdoby³ równie¿ Ra-
dos³aw Jankowski, prze-
grywaj¹c z Maksymilia-
nem Witkiem z Górnika
£êczna. Natomiast Ma-
riusz Walkowiak nie
wzi¹³  udzia³u w zawo-
dach - kontuzjowany
cztery dni wcze�niej,
przebywa³ w ³ódzkiej
klinice chirurgicznej.

Zmagania na
matach ogl¹da³o spore
grono lokalnych kibi-

ców oraz zaproszeni go�cie: wiceprezes Polskiego Zwi¹zku
Zapa�niczego Witold Ciemierz, honorowy prezes tego Zwi¹z-
ku Zbigniew Ratajczak, wiceprzewodnicz¹cy Wielkopolskie-
go Zrzeszenia LZS Hieronim Mazurkiewicz oraz trenerzy kadry
Polski: Oleg Sugako, Dariusz Grzywiñski i Marek Garmulewicz.
Sêdzi¹  g³ównym  zawodów by³ Andrzej Sitnik, obserwatorem
z ramienia PZZ - p³k. Zenon Rydzyñski. W lo¿y honorowej
zasiedli tak¿e: burmistrz Julian Jok�, starosta Leszek Kulka,
burmistrz Sulmierzyc Irena Rêkosiewicz, przew. Rady Miasta
Sulmierzyce Marian Mazurkiewicz, dyrektor  szko³y, w której
odbywa³y siê zawody, i zarazem prezes UKS Suples B³onie

Andrzej Wygralak. Roz-
grywki ogl¹dali równie¿
prezesi lokalnych klubów
sportowych: Wies³aw
Gembiak z Astry, Jan
Krysztofiak z Krotosza,
oraz Dariusz Rozum z TAR
Rozum. Obecni byli tak¿e
sponsorzy.
W  zawodach wystarto-
wa³o  25  klubów,  najlep-
sze  z nich to:
 1. Grunwald Poznañ 193
pkt.
 2.  Górnik £êczna 180 pkt.
 3. Budowlani £ód� 107
pkt.
 4.  Ceramik Krotoszyn
103 pkt.
 5.  AKS   Bia³ogard  85
pkt.

fot. Izabela Barto� x2

Trudno siê wywin¹æ z takiego u�cisku.

Pucharowe zawody spotka³y siê
z zaintersowaniem publiczno�ci.
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6. Suples Krapkowice 41 pkt.
7. Piast Wola 40 pkt.
8. AZS AWF Warszawa 34 pkt.

Klasyfikacja wed³ug województw:
1.Wielkopolska 302 pkt.
2. Lubelskie 192 pkt.
3. £ódzkie 111 pkt.
4. Zachodniopomorskie 85 pkt
5. Kujawsko-Pomorskie 64 pkt.
6. Mazowieckie 49 pkt.

Sportowe spotkanie by³o okazj¹ do uhonorowania
osób zas³u¿onych dla rozwoju sportu w naszym mie�cie. Tego

dnia wrêczono statuetki dzia³aczom i sponsorom, którzy nie
mogli wzi¹æ udzia³u w obchodach jubileuszu 35-lecia Cerami-
ka. Byli to:
Edward Kozupa, Kazimierz Marsza³ek, Krzysztof Kaczmarek,
Aleksander Bojarski, Piotr Robakowski, Zdzis³aw Bia³ek ( WSM
Krotoszyn), Bogus³aw Szeszycki (Ewa Krotoszyn), Grzegorz
Smyczyñski i Dariusz Bielawny  (Chatka Krotoszyn), Krzysz-
tof  Szyszka i Zbigniew Szyszka (Zajazd pod Szyszkami  Kro-
toszyn), Tadeusz  Stachurski i Ryszard Osta³owski  (WZRB
Krotoszyn), Edmund  Pestka  (EPA  Krotoszyn),  Zbigniew
Kruk (Przedsiêbiorstwo Transportowe Zduny).

(eliz)

    Stare dowody wychodz¹ z mody...

Masz stary dowód? Pamiêtaj, ¿e bêdzie on wa¿ny
jeszcze tylko nieca³e dwa lata. A zainteresowanych wymian¹
dowodu jest bardzo du¿o...

Wydzia³  Spraw  Obywatelskich  Urzêdu  Miejskiego
informuje,   ¿e   po  wej�ciu  w  ¿ycie  znowelizowanej  ustawy
z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno�ci i dowodach osobi-
stych wprowadzono nowy wzór dowodu osobistego w posta-
ci  karty  identyfikacyjnej. Wydzia³  przypomina  zatem  o usta-
wowej  wymianie dowodów osobistych, zgodnie z art. 1 pkt. 2
ustawy  z  dnia  12  wrze�nia   2002 r.  (Dz. U. nr 183, poz. 1522
z pó�n. zm).

Dowody wydane w latach 1992-1995 podlegaj¹ wy-
mianie  do 31 grudnia 2006, w przysz³ym roku nale¿a³oby wy-
mieniæ dowody wydane w latach 1996-2000. Wiele osób po-
s³uguje siê nadal dokumentami wydanymi jeszcze przed ro-
kiem 1992, choæ zgodnie z przyjêtym harmonogramem te do-
wody powinny ju¿ byæ wymienione. Nie zrobi³o tego dot¹d
8200  mieszkañców  gminy.  Przypominamy  zatem, ¿e zgodnie
z ww. ustaw¹ dowody osobiste starego typu trac¹ swoj¹ wa¿-
no�æ po 2007 roku i nie bêd¹ wówczas honorowane przez ró¿-
ne instytucje, np. urzêdy, banki. W zwi¹zku z powy¿szym oso-
by, których dowody by³y  wydane przed 1991 rokiem, powin-
ny jak najszybciej zaj¹æ siê wymian¹ dokumentu. Odk³adanie
tego na ostatni¹ chwilê mo¿e spowodowaæ, ¿e w 2008 r. wielu
z nas bêdzie mia³o  niewa¿ne dowody.

Wniosek  nale¿y  z³o¿yæ - po uprzednim zarejestro-
waniu  siê  osobi�cie  lub  telefonicznie,  tel.  (062)  722 74 67 -
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Kro-
toszynie ul. Ko³³¹taja 7a, I piêtro, pok. nr 2 (budynek w podwó-
rzu). Formularze mo¿na pobraæ ze strony internetowej UM. Do
wniosku trzeba dodaæ za³¹czniki: 2 aktualne fotografie, dowód
wniesienia op³aty za wydanie dowodu osobistego w wysoko-
�ci  30 z³ oraz  odpis skrócony aktu urodzenia lub ma³¿eñstwa
w przypadku, gdy nie by³y sporz¹dzone w Urzêdzie Stanu Cy-
wilnego w Krotoszynie.

Zgodnie z ustaw¹ z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji
ludno�ci i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r., nr 87, poz.
960  z  pó�n. zm.)  art. 34 pkt. 1 obywatele  polscy  zamieszkali
w Rzeczypospolitej Polskiej s¹ zobowi¹zani posiadaæ dowód
osobisty od ukoñczenia 18. roku ¿ycia. Dlatego przypomina-
my wszystkim 18-latkom, którzy nie maj¹ dowodu osobistego,
o konieczno�ci wyst¹pienia o dokument.

(wso-eliz)

Nic nie stracisz, a pomo¿esz
Polakom w Mejszagole

Towarzystwo Przyja�ni Krotoszyn - Mejszago³a zwra-
ca  siê do  mieszkañców  miasta  i  gminy  Krotoszyn z pro�b¹
o finansowe wsparcie dzia³añ prowadzonych na rzecz miesz-
kañców Starostwa Mejszago³a na Litwie. Pragniemy w szcze-
gólny sposób wspieraæ polskie szko³y, biblioteki i organizacje
polonijne.

Ka¿dy z Pañstwa jako osoba fizyczna ma prawo do
przeznaczenia 1 % swego podatku dochodowego na dzia³al-
no�æ organizacji po¿ytku publicznego. Ka¿dy ma prawo zde-
cydowaæ,  na co ta kwota zostanie przekazana.

Kwotê 1%, po przekazaniu danej organizacji, odli-
czamy od naszego podatku, a urz¹d skarbowy  zwróci j¹ nam
jako nadp³atê.

Szczegó³owy opis i druk przelewu (przekazu) przeka-
zali�my 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 znale�li siê poza gra-
nicami naszego pañstwa i s¹ mniejszo�ci¹ narodow¹ czêsto
dyskryminowan¹.

                    Liczymy na Pañstwa przychylno�æ.
                                Zarz¹d Towarzystwa

fot. Izabela Barto�

Na zawodach uhonorowano i sportowców,
i dzia³aczy.
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• Nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona w Krotoszynie przy
ul.  Ostrowskiej,  oznaczona   geodezyjnie  jako  dzia³ka nr 3457/12
o powierzchni 56.467 m2. Nieruchomo�æ usytuowana w peryferyj-
nej po³udniowo-wschodniej czê�ci miasta. Zgodnie z obowi¹zuj¹-
cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Krotoszyna jest to teren zabudowy sk³adowej, us³ug komunikacyj-
nych i rzemie�lniczych nieuci¹¿liwych innych z udzia³em zieleni.
Teren oznaczono symbolem C 49 S, KS, UR, UI/97.

Infrastrukturê komunaln¹ nieruchomo�ci stanowi: dostêp
do utwardzonej nawierzchni  (ul. Ostrowska - droga krajowa ), sieæ
wodoci¹gowa, sieæ elektryczna, sieæ telekomunikacyjna. Sieci komu-
nalne usytuowane s¹ w pasie drogowym ul. Ostrowskiej.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci gruntowej wynosi
1.200.000,00 z³otych plus nale¿ny podatek VAT.

• Nieruchomo�æ gruntowa oznaczona numerem dzia³ki
3457/15 o powierzchni 42.643 m2, po³o¿ona przy ul. Chwaliszew-
skiej. Nieruchomo�æ usytuowana w po³udniowo-wschodniej czê�ci
miasta. Teren oznaczono symbolem C 49 S, KS, UR, UI/97. Infra-
strukturê komunaln¹ stanowi: dostêp do nawierzchni utwardzonej
przez drogê gruntow¹ - ul. Chwaliszewska (dostêp do ul. Ostrow-
skiej - droga krajowa), sieæ wodoci¹gowa, sieæ elektryczna, sieæ tele-
komunikacyjna. Sieci komunalne usytuowane s¹ w pasie drogowym
ul. Ostrowskiej oraz ul. Chwaliszewskiej.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci gruntowej wynosi
700.000,00 z³otych plus nale¿ny podatek VAT.

• Nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona w Krotoszynie przy
ul. Chwaliszewskiej, oznaczona nr dzia³ki 3457/16 o powierzchni
37.325 m2.  Nieruchomo�æ  usytuowana  w po³udniowo-wschodniej
czê�ci  miasta. Maj¹c na uwadze ustalenia " Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kro-
toszyn", jest to teren aktywizacji gospodarczej. Infrastrukturê ko-
munaln¹  nieruchomo�ci  stanowi:  dostêp  do nawierzchni utwar-
dzonej przez drogê gruntow¹  ul. Chwaliszewskiej (dostêp do ul.
Ostrowskiej - droga krajowa ), sieæ wodoci¹gowa, sieæ elektryczna,
sieæ telekomunikacyjna. Sieci komunalne usytuowane s¹ w pasie
drogowym ul. Ostrowskiej oraz ul. Chwaliszewskiej.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci gruntowej wynosi
800.000,00 z³otych plus nale¿ny podatek VAT.

Wymienione  nieruchomo�ci  stanowi¹  w³asno�æ  Miasta
i Gminy Krotoszyn. Dla  przedmiotowych  nieruchomo�ci  S¹d
Rejonowy  w  Krotoszynie  prowadzi  wspóln¹  ksiêgê  wieczyst¹
KW 26086.

Dla ka¿dej z nieruchomo�ci ustala siê wadium w wysoko-
�ci 60.000,00 z³otych. Wadium nale¿y wp³aciæ najpó�niej 20 lutego
2006 roku do godz. 10.00 w kasie tut. Urzêdu, pokój nr 26. Wadium
zwraca siê natychmiast po przetargu. Wadium wp³acone przez oso-
bê, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, a w przypadku uchylenia siê przez tê osobê od zawarcia umo-
wy, wadium przepada na rzecz Sprzedaj¹cego.

Pisemna oferta powinna zawieraæ:
- imiê, nazwisko i adres oferenta lub nazwê firmy oraz siedzibê,
je¿eli oferent jest osob¹ prawn¹,
- datê sporz¹dzenia oferty,
- o�wiadczenie,  ¿e  oferent  zapozna³  siê  z  warunkami  przetargu
i stanem prawnym nieruchomo�ci i przyjmuje je bez zastrze¿eñ,
- oferowan¹ cenê.

Do oferty nale¿y do³¹czyæ dowód wp³acenia wadium. Ter-
min sk³adania ofert up³ywa 20 lutego roku do godziny 10.00. Roz-
strzygniêcie  przetargu  nast¹pi  23  lutego  roku  o  godzinie  10.00
w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie, pokój nr 24. Oferty w za-

             Burmistrz Krotoszyna
og³asza  pierwszy przetarg pisemny  na

sprzeda¿   nieruchomo�ci   gruntowej,  po³o¿onej
w Krotoszynie przy ulicy Ostrowskiej, oznaczonej
jako dzia³ka nr 3457/32 o powierzchni 9798 m2

zapisanej w ksiêdze wieczystej KW 26086.

            Burmistrz Krotoszyna
og³asza  pierwszy  przetarg  pisemny na

sprzeda¿  nieruchomo�ci gruntowych po³o¿onych
w Krotoszynie

mkniêtej kopercie z dopiskiem  �Przetarg - dzia³ka 3457/12" lub
�Przetarg - dzia³ka 3457/15", lub  �Przetarg - dzia³ka 3457/16",  na-
le¿y sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, pokój
24.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamkniêcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowych informacji udziela Lidia Kaczyñska:  pokój
24 lub telefonicznie pod numerem telefonu 062 722 74 32 .

Cena wywo³awcza przedmiotowej nieruchomo�ci grun-
towej wynosi: 130.000,00 z³otych  Wadium wynosi: 6.500,00 z³o-
tych.

Przedmiotowa nieruchomo�æ usytuowana jest w po³udnio-
wo-wschodniej, peryferyjnej czê�ci miasta. Infrastrukturê komunal-
n¹ stanowi: dostêp do nawierzchni utwardzonej (ul. Ostrowska -
droga krajowa poprzez dzia³kê nr 3457/31 AM 115 ), sieæ wodoci¹-
gowa, sieæ elektryczna, sieæ telekomunikacyjna. Sieci komunalne usy-
tuowana s¹ w pasie drogowym ul. Ostrowskiej. Nieruchomo�æ koli-
duje z sieci¹ energetyczn¹ WN.

Nieruchomo�æ 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 wysoko�ci okre�lonej jw. w Kasie Urzêdu Miasta i Gmi-
ny w Krotoszynie, pokój nr 26.

Pisemna oferta powinna zawieraæ:
- imiê, nazwisko i adres oferenta, lub nazwê firmy oraz siedzibê,
je¿eli oferent jest osob¹ prawn¹,
- datê sporz¹dzenia oferty,
- o�wiadczenie,  ¿e  oferent   zapozna³  siê z  warunkami  przetargu
i stanem prawnym nieruchomo�ci 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  20  lutego  2006  roku

o godz. 10.00.
• Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi 23 lutego 2006 roku

o godz. 12.00 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 bezpo�rednio po dokonaniu
wyboru oferenta, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjêta,
zalicza siê wp³acone wadium na poczet ceny kupna.

• Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je¿eli oferent,
którego oferta zostanie przyjêta, uchyli siê od zawarcia aktu nota-
rialnego w podanym terminie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamkniêcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowych informacji udziela Lidia Kaczyñska:  pokój
24 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 062 722 74 32.
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Drogi Czytelniku, czy chcesz siê podzieliæ swoimi
spostrze¿eniami i uwagami na  aktualne, dotycz¹ce naszej
gminy, tematy? Napisz lub przyjd� do redakcji Informacji Sa-
morz¹dowych  (UM, I piêtro, pok. 46). Czekamy na listy oraz
e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem. Na pro�bê autora
zachowamy dane personalne do wiadomo�ci redakcji. Tek-
stów anonimowych lub obel¿ywych nie traktujemy powa¿nie.
Nades³ane listy bêd¹ w miarê mo¿liwo�ci publikowane na ³a-
mach IS  - zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt
d³ugich lub nie zwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³a-
nych tekstów nie zwracamy.

Nasz adres: Informacje Samorz¹dowe, Urz¹d Miej-
ski,   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 po�red-

nictwem  poczty,  ale  ze  wzglêdu  na  wielko�æ nak³adu - 6 000
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, Przedsiêbiorczo�ci i Inte-

gracji 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

Informacji Samorz¹dowych
Zapraszamy na forum

           Nowa siedziba wolonatriuszy
Du¿ym   problemem   bardzo  prê¿nie  dzia³aj¹cego

w  Krotoszynie  wolontariatu jest brak odpowiedniego lokalu
i sprzêtu.

W zwi¹zku z tym Urz¹d Miejski zaproponowa³, by
Krotoszyñskie Centrum Wolontariatu zaadaptowa³o na swoje
potrzeby budynek przy ul. Zdunowskiej 12 (dawna siedziba
Domu Pomocy Spo³ecznej). Dziêki zaanga¿owaniu Barbary
Dmochowskiej z Krotoszyñskiego Centrum Przedsiêbiorczo-
�ci oraz Urzêdu Miejskiego uda³o siê pozyskaæ z bud¿etu Unii
Europejskiej 33 tys. euro na utworzenie Centrum Informacyj-
no-Koordynacyjnego. Jednym z jego celów jest rozwiniêcie
systemu �wiadczenia us³ug w obszarze polityki spo³ecznej.

Najwa¿niejsz¹  rzecz¹  przy  pozyskiwaniu  funduszy
z UE jest dobrze napisany projekt. Urz¹d Miejski w Krotoszy-
nie wspó³pracuje z Agencj¹ Wspierania Inicjatyw Lokalnych
(AWIL) z Poznania, która zajmuje siê udzielaniem pomocy przy
pisaniu tego rodzaju projektów. Projekt Centrum Wolontariatu
zosta³ skonsultowany z agencj¹ AWIL.

Ca³kowity bud¿et projektu wynosi 44 tys. euro, z cze-
go Unia sfinansuje 75%, co daje wspomniane 33 tys. Pozosta-
³e 25% pochodzi ze �rodków w³asnych wnioskodawcy oraz od
partnerów projektu: Urzêdu Miejskiego oraz Starostwa Powia-
towego.  Wk³ad  wnioskodawcy  wynosi  3 884  euro i pocho-
dzi z og³oszonego w 2004 r. przez burmistrza otwartego kon-
kursu ofert   na   realizacjê   zadañ  w³asnych  gminy,  wk³ad
gminy - 4 066 euro, natomiast  wk³ad  Starostwa  Powiatowego
- 3 067 euro, które poprzez Powiatowy Urz¹d Pracy zorganizuje
i sfinansuje zatrudnienie dla czterech osób na pó³ etatu w przy-
sz³ym Centrum Informacyjno-Koordynacyjnym.

  Od pocz¹tku stycznia trwaj¹ prace maj¹ce na celu
dostosowanie budynku do potrzeb Centrum. Ca³kowita po-
wierzchnia lokalu to 319 m2, z czego 91 m2 to piwnica, która
pe³ni funkcjê zaplecza sanitarnego oraz magazynowego. Pozo-
sta³e 228 m2 wg projektu zostanie przeznaczone na:
- salê konferencyjn¹ - miejsce spotkañ lokalnych organizacji
pozarz¹dowych, np. Stowarzyszenie "Klub Amazonek", Klub
Seniora, Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych i innych;
- biuro informacyjno-projektowe - to w³a�nie tutaj zostan¹ za-
trudnione osoby w wyniku wspó³pracy z PUP; dziêki przepro-
wadzonym szkoleniom uzyskaj¹ wiedz¹ niezbêdn¹ do pisania
lub pomocy w pisaniu wniosków o dotacje;
- biuro  centrum  zarz¹dzania  wolontariatem  (wspó³pracuj¹ce
z ogólnopolsk¹ sieci¹ wolontariatu) i biuro po�rednictwa pra-
cy dla wolontariuszy; w przysz³o�ci planowane jest urucho-
mienie jad³odajni;
- �wietlica rehabilitacyjno-terapeutyczna - opiek¹ zostanie
objêtych ok. 20 dzieci niepe³nosprawnych;
- zaplecze kuchenne

Budynek wymaga pomalowania wszystkich pomiesz-
czeñ, przystosowania wej�cia do potrzeb osób niepe³nospraw-
nych.  Musi te¿ zostaæ zakupione podstawowe umeblowanie,
sprzêt komputerowy, tablica sucho�cieralna i inne artyku³y
biurowe. Prace adaptacyjne budynku zakoñcz¹ siê w po³owie
marca, potem rozpocznie siê meblowanie, które potrwa do koñ-
ca kwietnia.

Krotoszyñskie Centrum Wolontariatu ma w planie
przeprowadzenie czterech szkoleñ. Pierwsze z nich dotyczy
pozyskiwania �rodków finansowych dla organizacji pozarz¹-

dowych - rozpoczê³o siê w styczniu, zakoñczy siê w marcu.
Kolejne szkolenia bêd¹ dotyczy³y: zarz¹dzania organizacjami
pozarz¹dowymi (luty), pracy wolontariuszy w instytucjach pu-
blicznych (marzec), szkolenia wolontariuszy (maj).

Paulina Miko³ajczyk

      Walne zebranie wolontariuszy
31  stycznia  2006  roku  w  Starostwie  Powiatowym

w Krotoszynie odby³o siê walne zebranie cz³onków stowarzy-
szenia "Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej", na któ-
rym przyjêto rezygnacjê z pracy w zarz¹dzie stowarzyszenia
dwóch osób i przeprowadzono wybory dwóch nowych. Przed-
stawiono tak¿e i przyjêto sprawozdanie finansowe za rok 2005.
Obecni na spotkaniu starosta Leszek Kulka oraz burmistrz
Julian Jok� podkre�lali w swych wypowiedziach coraz wiêk-
sza rolê, jak¹ wolontariat zaczyna odgrywaæ w ¿yciu naszej
gminy, gromadz¹c i jednocz¹c najbardziej oddane pracy spo-
³ecznej osoby naszego lokalnego �rodowiska. Przedstawiono
tak¿e informacje, dotycz¹ce nowego o�rodka, który na wnio-
sek krotoszyñskiego wolontariatu ju¿ za kilka miesiêcy zacznie
s³u¿yæ organizacjom pozarz¹dowym. Na jego adaptacjê i przy-
gotowanie odpowiednich kadr stowarzyszenie Krotoszyñskie
Centrum Przedsiêbiorczo�ci z³o¿y³o wniosek do programu
PHARE 2003 i uzyska³o dofinansowanie w wysoko�ci oko³o
130.000 z³.

                                                                                   (jac)



www.krotoszyn.pl  12 www.krotoszyn.pl

Informacje Samorz¹dowe 2/2006

Informacje Samorz¹dowe - miesiêcznik Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn;
 red. nacz. Jacek Kêpa, tel. 722 74 40; adres red. Urz¹d Miejski, ul Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn,

 tel. 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl; ISSN 1732-2049; nak³ad 6 000; druk Scorpion s.c.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

                                                      Futbol halowy
W czwartek 2 lutego w hali sportowej OSiR przy ul. M³yñskiej odby³a siê Gimnazjada,  czyli Halowe Mistrzostwa

Miasta i Gminy Krotoszyn w pi³ce no¿nej.

Mecze  rozgrywa³y  dru¿yny z  gimnazjów nr 1, nr 2,
nr 3,  nr 4, nr 5  w  Krotoszynie oraz  reprezentacje  gimnazjów
z Benic, Orpiszewa i Chwaliszewa.

W  grupie A mecze rozegra³y: I dru¿yna Gimnazjum
nr 4, II dru¿yna  Gimnazjum  nr 4, Gimnazjum Benice. W grupie
B o wej�cie do fina³u walczy³y zespo³y Gimnazjum nr 2, Gimna-
zjum nr 3 i Gimnazjum Orpiszew. W grupie C w rozgrywkach
zmierzyli  siê  pi³karze  Gimnazjum w Chwaliszewie, Gimnazjum
nr 5 i Gimnazjum nr 1.

Po rozegranych w poszczególnych grupach meczach
do fina³u zakwalifikowa³y siê zespo³y: I dru¿yna z G 4, G 3 i G 1.
Najlepsi okazali siê pi³karze z Gimnazjum nr 4, pokonali dru¿y-
nê z G3 4:0 oraz G1 1:0. Na drugim miejscu uplasowa³ siê zespó³
z Gimnazjum nr 1, trzecie przypad³o reprezentacji z Gimnazjum
nr 3.

Puchary dla zwyciêzców ufundowa³ burmistrz Kro-
toszyna. Pi³karze z I dru¿yny Gimnazjum nr 4 zagraj¹ w finale
powiatowym.                                                                           (mm)

W zawodach wziê³y udzia³ dru¿yny ze szkó³ podsta-
wowych nr 1, nr 3, nr 4, nr 7, nr 8  w Krotoszynie oraz zespo³y
z Orpiszewa, Lutogniewa, Biadek, Benic, Kobierna, Chwali-
szewa i Roszek. W  grupie A mecze rozegrali pi³karze z jedynki,
trójki i Orpiszewa, w grupie B spotkali siê zawodnicy z Luto-
gniewa, Benic i Kobierna, w grupie C zagra³y zespo³y z Chwa-
liszewa, Biadek i Roszek, a w grupie D zmierzyli siê uczniowie
z czwórki, siódemki i ósemki.

                                              Mistrzowie z podstawówki
W poniedzia³ek 6 lutego w sali sportowej przy ul. M³yñskiej w Krotoszynie odby³y siê Mistrzostwa Miasta i Gminy

Krotoszyn w halowej pi³ce no¿nej szkó³ podstawowych.

W pó³finale pi³karze z SP 1 pokonali zespó³ z Kobier-
na 2:0, a uczniowie z SP 4 wygrali 1:0 z kolegami z SP w Biad-
kach. W finale zwyciêstwo  przypad³o  uczniom  SP 4, bowiem
ich mecz z zespo³em z SP 1 zakoñczy³ siê wynikiem 1:0. O wyni-
ku meczu SP w Kobiernie ze SP w Biadkach zdecydowa³y rzuty
karne - wynik 2:0 dla Kobierna.

Mistrzostwa wygra³ zespó³ z SP 4, na drugim miejscu
uplasowa³a siê dru¿yna SP 1, na trzecim SP w Kobiernie, czwarte
przypad³o SP w Chwaliszewie.

                                                                                  (mm)

fot. Roman Wosiek x3

Wspólna fotografia.

Kibice pilnie �ledzili przebieg rozgrywek.

Pami¹tkowe zdjêcie zwyciêskich dru¿yn.
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