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Obecno�æ obowi¹zkowa O konkursie recytatorskim
7 lutego 2006 r.  Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Inte-

gracyjnymi w Krotoszynie pe³ni³ funkcjê gospodarza elimina-
cji gminnych XXI edycji Konkursu Recytatorskiego Szkó³
Podstawowych i Gimnazjów. W konkursie wziê³o udzia³
36 recytatorów z ró¿nych krotoszyñskich szkó³. Recytatorzy
oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz
IV-VI  i gimnazja.

Powitawszy uczestników konkursu i ich opiekunów,
dyrektor Andrzej Wygralak przedstawi³ sk³ad komisji konkur-
sowych, w których zasiedli nauczyciele szkó³ z terenu miasta
i gminy: Ludmi³a Czarnecka, El¿bieta Mieloch, Gabriela Iber-
ham, Sabina Kot, Janina Klimek, Iwona Nowacka, Ewa ¯yto
i Maciej Szymañski.

Po recytacji jury typowa³o najlepszych, a sami uczest-
nicy przeszli do �wietlicy szkolnej na ma³y poczêstunek. Swój
werdykt komisje odczyta³y w obecno�ci przedstawiciela Urzê-
du Miejskiego w Krotoszynie. Do dalszego etapu konkursu
wybrano po 2 uczniów w ka¿dej kategorii.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki
ufundowane przez burmistrza Krotoszyna, dyplomy oraz ka-
lendarze reklamuj¹ce nasz¹ szko³ê. Dwoje najlepszych uczniów
z ka¿dej kategorii otrzyma³o nagrody ksi¹¿kowe.

Zwyciêzcy:

Klasy I-III:
1) Zuzanna Ba³oniak - Szko³a Podstawowa nr 4
2) Wiktoria Wujczyk - Szko³a Podstawowa nr 8
3) Krystian Ciomcia - Szko³a Podstawowa nr 3
3) Magdalena Boryczka - Szko³a Podstawowa nr 3

Klasy IV-VI:
1) Ziemowit Mañkowski - Szko³a Podstawowa nr 8
2) Joanna Fabianowska - Szko³a Podstawowa nr 4
3) Martyna Jag³a - Szko³a Podstawowa nr 4

Gimnazja:
1) Maciej Ra� - Gimnazjum nr 4
2) Kinga ̄ yto - Gimnazjum nr 3
3) Karena Ba³oniak - Gimnazjum nr 2

(zsi)

Krotoszyñskie hity
Na podsumowaniu XII edycji Konkursu Gospodar-

czo-Samorz¹dowego HIT WIELKOPOLSKI 2005, które odby-
³o  siê  19 lutego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, nie zabrak³o przedstawicieli krotoszyñskiej go-
spodarki.

W grupie wyró¿nionych przez organizatorów kon-
kursu znalaz³y siê dwie firmy z Krotoszyna. Nominacjê do
tytu³u HIT 2005 w kategorii Rolnictwo i Przetwórstwo ̄ yw-
no�ci otrzyma³o Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
CENTNAS Sp. z o.o.- za produkcjê nasion facelli na rynek
Unii Europejskiej oraz produkcjê mieszanek traw na rynek kra-
jowy. Natomiast tytu³ HIT 2005 zdoby³o Przedsiêbiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowe EWA SA, w kategorii Organizacja i Za-
rz¹dzanie.

W uroczysto�ci wzi¹³ tak¿e udzia³ burmistrz Julian
Jok� oraz starosta Leszek Kulka.

(eliz)

Kucharze w bibliotece
Krotoszyñska Biblioteka Publiczna zadba³a o to, ¿eby

podczas ferii wype³niæ wolny czas dzieciom z terenu Kroto-
szyna. Pracownice biblioteki zaproponowa³y dzieciom ró¿ne
zajêcia: dzieñ zagadek, wystêpów artystycznych, dzieñ kom-
puterów, konkursy plastyczne i ró¿ne quizy z nagrodami.

Pi¹tek 17 lutego by³ dniem potraw kulinarnych. Ka¿-
dy uczestnik ferii w bibliotece przygotowa³ w³asn¹ potrawê.
Efekty koñcowe kulinarnych dokonañ by³y imponuj¹ce - na
stole znalaz³y siê kusz¹ce kolorowe kanapki, weso³o przybra-
ne sa³atki owocowe, pachn¹ce warzywami i majonezem sa³at-
ki. Potem mali kucharze z ogromnym zaanga¿owaniem opowia-
dali o swoich potrawach.

(mm)

Medale dla jubilatów
Przypominamy, ¿e medal za D³ugoletnie Po¿ycie

Ma³¿eñskie, wrêczany uroczy�cie przez kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego parom ma³¿eñskim, które prze¿y³y wspólnie
50 lat, jest przyznawany na wniosek zainteresowanych, a nie
z urzêdu. Wniosek ten musz¹ z³o¿yæ sami zainteresowani lub
ich najbli¿si.

Prosimy zatem krotoszynian, którzy mog¹ siê po-
chwaliæ odpowiednim sta¿em ma³¿eñskim, o zg³oszenie faktu
do USC. Ze wzglêdu na przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych pracownicy biura nie mog¹ samodzielnie wyszu-
kiwaæ takich osób.                                                                  (eliz)

Od 6 marca w Muzeum Regionalnym mo¿na ogl¹-
daæ wystawê fotografii �wiat w obiektywie National Geo-
grafic. Wernisa¿ ekspozycji odby³ siê 9 marca.

***
11 marca o godz. 19.00 w kinie Przedwio�nie za-

gra zespo³ Motion Trio, uznawany za  ewenement na euro-
pejskim i �wiatowym rynku muzycznym (bilety 20 z³). Pole-
camy!

***
18 marca rajd turystyczny Topienie Marzanny.

Start - godz. 10.00 sprzed Muzeum Regionalnego w Kroto-
szynie. Uczestnicy z w³asnorêcznie wykonan¹ Marzann¹
przemaszeruj¹ ulicami miasta do grzybka w lesie miejskim,
gdzie przewidziano metê rajdu i ognisko dla wszystkich.
Zg³oszenia do 14 marca w biurze Zarz¹du Oddzia³u PTTK -
Krotoszyn - Ma³y Rynek 1, tel. 062 725 26 15. Wpisowe dla
uczestników  - 6 z³, cz³onkowie PTTK - 4 z³.

***
23 marca i 24 marca odbêd¹ siê posiedzenia Komi-

sji Spo³ecznej i Bud¿etowo-Gospodarczej, a w dniu 30 mar-
ca posiedzenie Rady Miejskiej Krotoszyna.

***
Do 28 marca dzieci i m³odzie¿ z Krotoszyna i oko-

lic mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursie plastycznym na plakat:
Mówiê wam - warto czytaæ organizowanym przez Kroto-
szyñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹. Prace  oceniane bêda w
dwóch kategoriach wiekowych: od 10 do 13 lat i od 14 do 16
lat.
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             KrótkoJako�æ nagrodzona
Firma  EP,a z Krotoszyna znalaz³a siê w gronie lau-

reatów konkursu Wielkopolska Jako�æ.

Konkurs Wielkopolska Jako�æ jest organizowany co
roku przez Wielkopolski Instytut Jako�ci (WIJ). Uroczyste og³o-
szenie wyników tegorocznej edycji odby³o siê 8 lutego na zam-
ku w Kórniku. Krotoszynianin Edmund Pestka, w³a�ciciel Przed-
siêbiorstwa Handlowo-Us³ugowo-Transportowego Epa, ode-
bra³  z  r¹k wojewody wielkopolskiego i prezesa WIJ certyfikat
i prawo do korzystania przez dwa lata ze znaku towarowego
Wielkopolska Jako�æ - za rzetelno�æ, profesjonalizm i przyja-
zno�æ �rodowiskow¹ w realizacji us³ug transportowych i ogól-
nobudowlanych oraz w prowadzeniu robót ziemnych i gospo-
darce odpadami.

Burmistrz Julian Jok� przekaza³ z tej okazji w³a�cicie-
lowi firmy EP,a dyplom  gratulacyjny.                                  (eliz)

W styczniu rozstrzygniêto przetarg na budowê
pomnika Wolno�ci w Krotoszynie. 10 lutego podpisano
umowê z wykonawc¹ - Spó³dzielni¹ Rzemie�lnicz¹ Ogól-
nobran¿ow¹ z Krotoszyna. Zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w umowie wszelkie prace przy pomniku winny za-
koñczyæ siê do 20 kwietnia br. Pomnik stanie na placu
Jana Paw³a II w Krotoszynie, kiedy� nosz¹cym miano
pl. Wolno�ci.

                              ***
1 marca podpisana zosta³a umowa na wykona-

nie remontów cz¹stkowych nawierzchni bitumicznych
dróg na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Remontami do
koñca grudnia 2006 r. zajmie siê, wy³onione w drodze prze-
targu,  Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych "DroBud"
spó³ka akcyjna z Jarocina.

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 26 lutego 2006 r. zmar³

�p. Marian Perski

kapitan rezerwy,
¿o³nierz armii gen. Andersa, uczestnik kampanii w³oskiej i walk o Monte Cassino,

wyró¿niony tytu³em Weterana Walk o Wolno�æ i Niepodleg³o�æ Ojczyzny,
odznaczony wieloma orderami polskimi i angielskimi,

miêdzy innymi Krzy¿em Virtuti Militari
oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
d³ugoletni dyrektor Zak³adów Miêsnych w Krotoszynie.

W zmar³ym ¿egnamy cz³owieka ca³ym sercem oddanego sprawom Polski i Polaków.

Rodzinie Zmar³ego wyrazy szczerego wspó³czucia sk³adaj¹

Radni Rady Miejskiej w Krotoszynie
Burmistrz i Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie

                                                Uwaga, przedsiêbiorcy!
Prowadzisz firmê krócej ni¿ 3 lata? Zatrudniasz mniej ni¿ 10 osób? Szukasz mo¿liwo�ci rozwoju?

Spe³niasz zatem podstawowe warunku udzia³u w kon-
kursie na sk³adanie wniosków o dofinansowanie projektów dla
maych przedsiêbiorstw w ramach Dzia³ania 3.4. Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Mikroprzed-
siêbiorstwa.

Bud¿et programu na Wielkopolskê wynosi ponad 5,5
mln z³otych. W ramach Dzia³ania 3.4. w³a�ciciele ma³ych firm
mog¹ sk³adaæ wnioski o dofinansowanie us³ug doradczych oraz

zakupów inwestycyjnych. Wielko�æ dotacji inwestycyjnej
mo¿e wynie�æ do 200 000 z³otych. Pierwszy termin sk³adania
wiosków: od 20 lutego do 20 marca 2006.

Przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o dotacjê mog¹ sko-
rzystaæ z bezp³atnej pomocy konsultanta w Regionalnej Izbie
Przemys³owo-Handlowej (55 Pu³ku Piechoty Wlkp. 34, tel. 065
529 56 56) oraz w oddziale RIPH w Rawiczu (Sarnowa, Rynek
Sarnowski 1, tel. 065 546 00 33).                                         (red.)
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Don  Pasquale  w  kinie
Pyszne stroje, barwna scenografia i nastrój zgo³a nie operowy towarzyszy³y 17 lutego w kinie

Przedwio�nie operze Gaetano Dinozettiego Don Pasquale.

Wieczór  z  oper¹  w  kinie  Przedwio�nie  wypad³
doskonale - sala  widowni  wype³niona  po brzegi to dowód na
to, ¿e  rozrywka  ta,  dostêp-
na  na  ¿ywo  tylko  miesz-
kañcom  du¿ych  miast, mo¿e
podobaæ  siê  tak¿e  w  Kro-
toszynie.  Du¿a  w  tym za-
s³uga artystów Polskiej
Opery  Kameralnej  z £odzi,
którzy  u³atwiali  widzom od-
biór na wszystkie sposoby -
niezwykle wyrazist¹ mimik¹
czy wtr¹canymi w prze-
rwach pomiêdzy  ariami  pol-
skimi  s³owami. Salwy  �mie-
chu wzbudza³y   zabawne
próby zaanga¿owania  w
sceniczn¹ fabu³ê cz³onków
orkiestry czy nawet  widzów.
Niezbyt pojemna scena kino-
wa sk³ania³a aktorów do wy-
chodzenia poza obrêb prze-
znaczonego im miejsca, co
nie zaszkodzi³o, ale wrêcz
pomog³o przedstawieniu.

Akcja opery opar-
ta jest  na  intrydze,  jak¹ za-
wi¹zuje ze sw¹ narzeczon¹
Ernesto, który nie mo¿e uzyskaæ zgody wuja, tytu³owego don

fot. Izabela Barto� (2x)

Wartka akcja przedstawienia...

... przyku³a uwagê publiczno�ci.

Pasquale,  na  �lub.  Starszy pan ma bowiem ochotê sam zwi¹-
zaæ siê wêz³em  ma³¿eñskim.  Nawet  nie podejrzewa , ¿e  piêkna

Sofronia,   któr¹  w koñcu po�lubia, to  w  rzeczywisto�ci
ukochana  bratanka. Ta  nato-
miast,  pozornie  s³odka  dziew-
czyna, daje po  �lubie  don  Pa-
squale'owi  taki  popis  ma³¿eñ-
skiej  dyktatury,  ¿e bohater  z  chê-
ci¹  rezygnuje  z dalszego wspól-
nego  po¿ycia  i  z  ulg¹  dowiadu-
je siê, ¿e �lub  by³  fikcyjny.  Zga-
dza  siê te¿ na ma³¿eñstwo bra-
tanka.

W roli tytu³owej opery
wyst¹pi³ s³ynny ³ódzki tenor
i zarazem dyrektor ca³ego przed-
siêwziêcia Kazmierz Kowalski.
Operze towarzyszy³a orkiestra
pod batut¹ Kazimierz Wiencka.

Sponsorami spektaklu
Polskiej  Opery Kameralnej by³a
Poczta  Polska  i burmistrz Kroto-
szyna, dlatego wstêp do kina by³
bezp³atny.

                                        (eliz)
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XLII sesja Rady MiejskiejObrady komisji
W �rodê 15 lutego i w czwartek 16 lutego odby³y

siê posiedzenia komisji sta³ych Rady Miejskiej: Komisji
Bud¿etowo-Gospodarczej i Komisji Spo³ecznej. Podczas
obrad dyskutowano  na temat bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego w  Mie�cie i  Gminie  Krotoszyn  oraz  funk-
cjonowania  Miejsko-Gminnego  O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Krotoszynie. Ponadto na obu posiedzeniach po-
zytywnie zaopiniowano projekty uchwa³, które zostan¹
poddane pod g³osowanie na sesji Rady Miejskiej.

Dodatkowo Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza
przedyskutowa³a  wnioski  wynikaj¹ce z wyjazdu komisji
do  Zak³adu  Energetyki  Cieplnej. Natomiast cz³onkowie
Komisji  Spo³ecznej  odbyli  wizjê lokaln¹ w Krotoszyñ-
skiej Bibliotece  Publicznej  i Gminnym Centrum  Informa-
cji,  zapoznali  siê z funkcjonowaniem systemu pomocy
stypendialnej w  gminie Krotoszyn w latach 2004-2005 oraz
z  dzia³alno�ci¹  Krotoszyñskiego  O�rodka Kultury w dru-
gim pó³roczu 2005 r. i planami na 2006r.

(mm)

23 lutego odby³a siê XLII sesja Rady Miejskiej
w Krotoszynie.

Radni przyjêli na posiedzeniu informacjê na temat
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w gminie oraz funk-
cjonowania Miejsko-Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Krotoszynie.

              Ponadto podjêto uchwa³y w sprawie:
- ustalenia wysoko�ci najni¿szego wynagrodzenia oraz

warto�ci jednego punktu w poszczególnych kategoriach
zaszeregowania dla pracowników (nie bêd¹cych nauczy-
cielami) zatrudnionych w jednostkach o�wiatowych.

- zmiany uchwa³y nr XXVI/209/2004 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie z 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia op³at
za �wiadczenia prowadzonych przez Miasto i Gminê Kro-
toszyn przedszkoli,

- zmiany uchwa³y nr XXX/245/2005 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie  z 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regu-
laminu  udzielania  pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Miasta
i Gminy Krotoszyn,

- powo³ania komisji dora�nej do podsumowania pracy
Rady Miejskiej w kadencji 2002-2006,

- zmiany  uchwa³y  nr  XXIX/238/2005 z 24.02.2005 r. -
zmienionej uchwa³¹ nr XXXV/270/2005 z 30.06.2005 r. -
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z bud¿etu pañstwa na
prefinansowanie wydatków w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR),

- zmian w bud¿ecie na 2006 rok.

(mm)

             Dro¿ej za przedszkole
Od 1 marca zap³acimy dro¿ej za przedszkole, a mó-

wi¹c konkretniej wzro�nie op³ata za przygotowanie posi³ków
o 5 z³. W stosunku do roku ubieg³ego za przygotowanie �nia-
dania zap³acimy wiêcej o z³otówkê, czyli 26 z³, za obiad - o 3 z³,
czyli 53 z³, za podwieczorek - o z³otówkê, czyli 26 z³.

£¹czna op³ata za dziecko przebywaj¹ce w przedszko-
lu 8 godzin i wiêcej, korzystaj¹ce z pe³nego wy¿ywienia bêdzie
wynosi³a miesiêcznie 177 z³, tj. 105 z³ op³aty sta³ej  + 72 z³ op³aty
zmiennej -  �rednio 20 dni roboczych w miesi¹cu razy 3,60 z³.

(mm)

Bud¿et w ka¿dym domu

I Ty tak¿e mo¿esz przeanalizowaæ tegoroczny bud¿et gminy.

Ju¿ po raz drugi mieszkañcy Krotoszyna dostaj¹ do
rêki broszurkê przedstawiaj¹c¹ gminny bud¿et. Na co wydaje-
my nasze, czyli gminne, pieni¹dze? Ile samorz¹d przewiduje
wydaæ na utrzymanie gminnych szkó³, a ile przeznaczy³ na in-
westycje, np. na roboty kanalizacyjne?

Ka¿dy krotoszynianin bêdzie móg³ zapoznaæ z pla-
nowanymi  wydatkami  i  dochodami, przedstawionymi  tak¿e
w postaci czytelnych wykresów, bowiem bud¿et zostanie do-
starczony do wszystkich domów drog¹ pocztow¹, wraz z eg-
zemplarzem Informacji Samorz¹dowych.

(eliz)

fot. Monika Czubak
Obrady komisji spo³ecznej.
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Co dalej z wnioskami?
Na wniosek Komisji Spo³ecznej zamieszczamy

informacje na temat realizacji przez Wydzia³ Finansowo-
Bud¿etowy wniosków z³o¿onych przez tê komisjê od 2002 r.
Jest to pi¹ta czê�æ tej informacji, poprzednie podali�my we
wcze�niejszych numerach "Informacji Samorz¹dowych".

1. Wniosek z 18.06.2003 r. dotycz¹cy budowy sali gimna-
stycznej przy SP w Lutogniewie - w zwi¹zku z brakiem mo¿-
liwo�ci pozyskania �rodków z funduszy UE oraz ze wzglê-
du na niekorzystne prognozy demograficzne (spadek licz-
by dzieci w wieku szkolnym) wniosek sta³ siê nieaktualny.

2. Wniosek z 18.06.2003 r. dotycz¹cy zabezpieczenia �rod-
ków finansowych na budowê sali sportowej przy ZSzOI
(dawna SP 7) - wniosek zrealizowany.

3. Wniosek z 19.02.2004 r. o urz¹dzenie placu targowego
i pobieranie inkasa przez kasê fiskaln¹ oraz wzmo¿enie kon-
troli na targowisku - wniosek zrealizowano w sposób na-
stêpuj¹cy:
- teren nale¿¹cy do gminy w 2005 roku zostanie utwar-

dzony (prace zakoñczono w grudniu 2005 r.),
- do pobierania op³aty wyznaczony zosta³ nowy inka-

sent (PGKiM), przeprowadzone dora�ne kontrole przez
pracowników UM wykaza³y zdecydowan¹ poprawê
sposobu poboru op³aty targowej jak i skuteczno�ci jej
�ci¹galno�ci,

- bior¹c pod uwagê konieczno�æ poniesienia du¿ych na-
k³adów finansowych na zakup kas fiskalnych oraz prze-
widywane problemy techniczne (opinie producentów)
oraz ich dzia³anie w niekorzystnych warunkach atmos-
ferycznych, w chwili obecnej odst¹piono od stosowa-
nia kas fiskalnych. Przewiduje siê powrót do tego pro-
blemu po przeprowadzeniu modernizacji targowiska, co
wymusi konieczno�æ zmiany uchwa³y o op³acie targo-
wej oraz uchwa³y o inkasie.

4. Wniosek z 25.04.2005 r. dotycz¹cy zwolnienia z opodatko-
wania podatkiem od nieruchomo�ci pomieszczeñ zajêtych
na dzia³alno�æ sportow¹ przez TA "Rozum" - wniosek zre-
alizowany.

5. Wniosek z 23.05.2005 r. dotycz¹cy szczegó³owo�ci pre-
zentowania zmian w bud¿ecie w rozdzia³ach "pozosta³a dzia-
³alno�æ"- wniosek zosta³ zrealizowany przez wydanie pole-
cenia skarbnikowi gminnemu, aby zmiany w bud¿ecie za-
wiera³y pe³en opis dokonywanych zmian.

Pozosta³e wnioski komisji by³y za³atwiane na bie¿¹co,
a o ich sposobie realizacji informowa³y odpowiednie pisma.

(wfb)

Odnotowano mniejsz¹ ilo�æ interwencji w kategorii
wykroczeñ przeciwko aktom prawa miejscowego (o 216) co
wynika ze zmiany regulaminu parków i dopuszczenia porusza-
nia siê rowerami po alejkach parkowych.

Mniej (o 64) by³o interwencji dot. naruszenia przepi-
sów ustawy o utrzymaniu i czysto�ci w gminach. Ustawa ta
by³a w 2005 roku trzykrotnie zmieniana, (zmiany dot. miêdzy
innymi obowi¹zków na³o¿onych na w³a�cicieli nieruchomo-
�ci), co spowodowa³o, ¿e wstrzymano kontrole posesji do cza-
su wej�cia przepisów w ¿ycie.

O 493 zwiêkszy³a siê liczba interwencji dotycz¹ca
wykroczeñ przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komu-
nikacji. Jest to spowodowane nagminnym ³amaniem przepi-
sów prawa o ruchu drogowym w rejonie ul. Garncarskiej (utwo-
rzona strefa zamieszkania) oraz na ul. Piastowskiej. Stra¿nicy
wielokrotnie interweniowali przy krytej p³ywalni Wodnik.

Prawie dwukrotnie zwiêkszy³a siê liczba wykroczeñ
przeciwko porz¹dkowi i spokojowi publicznemu (zak³ócanie
porz¹dku oraz spoczynku nocnego, umieszczanie nielegalnych
og³oszeñ). 46 razy interweniowano z uwagi na ³amanie przepi-
sów ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi.

(sm)

Stra¿nicy statystycznie
W 2005 roku Stra¿ Miejska przeprowadzi³a 3 325

interwencji, o 226 wiêcej ni¿ w 2004 roku.

Pouczono 2 710 osób, 608 ukarano mandatami na ³¹cz-
n¹ kwotê 58 680 z³, sporz¹dzono siedem wniosków o ukaranie
do S¹du Rejonowego. Ponadto w roku ubieg³ym stra¿nicy za-
montowali blokadê samochodow¹ w 147 pojazdach, przekazali
w rêce policji 4  osoby i wykonali 34 konwoje.

Surfuj¹ w bibliotece
Od pocz¹tku lutego w Krotoszyñskiej Bibliotece Pu-

blicznej, w czytelni dla doros³ych, funkcjonuje punkt czytelni
internetowej.

Uda³o siê go uruchomiæ dziêki programowi Ikonka,
w ramach którego Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wypo-
sa¿a biblioteki w komputery wraz z oprogramowaniem oraz
zapewnia bibliotekarzom podstawowe szkolenia w zakresie wy-
korzystywania zasobów internetu. Tworzy w ten sposób punk-
ty powszechnego dostêpu do internetu w bibliotekach pu-
blicznych wszystkich gmin województwa.

W krotoszyñskiej czytelni internetowej znajduj¹ siê
trzy stanowiska komputerowe. Pierwsi internauci jeszcze do�æ
nie�mia³o korzystaj¹ z jej mo¿liwo�ci. Nie ma t³oku, ze spoko-
jem, za darmo, mo¿na surfowaæ po internetowych stronach,
ale s¹ oczywi�cie pewne ograniczenia wynikaj¹ce z regulami-
nu internetowej czytelni.

Podczas korzystania z komputera nie mo¿na, miêdzy
innymi, uruchamiaæ programów do pogawêdek oraz s³u¿¹cych
do zabawy. Zabronione jest przegl¹danie stron pornograficz-
nych i propaguj¹cych przemoc. Czytelnicy mog¹ korzystaæ
wy³¹cznie z programów i baz zainstalowanych w komputerze,
zabronione jest instalowanie programów pochodz¹cych spo-
za biblioteki, korzystanie z w³asnych p³yt kompaktowych, pro-
gramów na CD lub filmów na DVD. Zapisywanie danych, na
przyk³ad na dyskietki, nale¿y uzgodniæ z bibliotekarzem. Zapis
jest mo¿liwy wy³¹cznie na czyste b¹d� wcze�niej sformatowa-
ne dyskietki.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pracownik biblioteki mo¿e skon-
trolowaæ, czy czytelniany internauta przestrzega regulaminu,
bo jest do tego upowa¿niony i ma obowi¹zek czuwaæ nad w³a-
�ciwym u¿ytkowaniem sprzêtu.

 (mm)
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Marian Perski urodzi³ siê w Ostrze-
szowie w 1917 roku. Skoñczy³ studia na Aka-
demii Handlowej w Poznaniu. Po kampanii
wrze�niowej zosta³ aresztowany przez NKWD
za próbê przedostania siê do Francji, gdzie po-
wstawa³o Wojsko Polskie, i skazany na piêæ
lat morderczego pobytu w ³agrze w Workucie.
Zwolniono go po podpisaniu przez rz¹d W³a-
dys³awa Sikorskiego z rz¹dem ZSSR umowy o
tworzeniu armii polskiej na Wschodzie. Wcie-
lony do 17 p.p. ukoñczy³ szko³ê podchor¹-
¿ych i wraz z armi¹ gen. Andersa opu�ci³ Zwi¹-
zek Radziecki. Wzi¹³ udzia³ w kampanii w³o-
skiej, by³ raniony pod Loreto. Za wybitne czy-
ny bojowe w walkach o Ankonê zosta³ awanso-
wany przez gen. Andersa  na  podporucznika
broni pancernej i odznaczony srebrnym Krzy-
¿em Kawalerskim Virtuti Militari. Po zakoñ-
czeniu wojny  pe³ni³  funkcjê  adiutanta  6.
Pu³ku Pancernego stacjonuj¹cego we W³oszech
i w Wielkiej  Brytanii.  Zdemobilizowany wró-
ci³ w 1947 r. do kraju. Pracowa³ w przedsiê-
biorstwach miêsnych w Obornikach Wlkp., w
Poznaniu i przez 25 lat w Zak³adach Miêsnych
w Krotoszynie.

Marian Perski posiada³ odznaczenia
za zas³ugi na polu walki: Krzy¿ Kawalerski Vir-
tuti Militari, Krzy¿ Walecznych, Krzy¿  Mon-
te  Cassino,  Medal  Wojska, Medal Zwyciê-
stwa i Wolno�ci, Krzy¿ Czynu Bojowego Pol-
skich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, Odznakê za
Rany Odniesione na Polu Chwa³y oraz brytyjskie odznaczenia wo-
jenne. Jako d³ugoletni dyrektor ZM w Krotoszynie dosta³ Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

¯egnamy  dzisiaj �p. Mariana Perskiego, wyj¹tkow¹ postaæ we wspó³czesnej historii naszego miasta i kraju, jedne-
go z coraz mniej licznej, niestety, grupy Polaków, których bezprzyk³adnej odwadze, bezgranicznemu po�wiêceniu i poczuciu
patriotycznego obowi¹zku zawdziêczamy niezapomniane i chwalebne karty dwudziestowiecznej historii Polski. ¯egnamy
¿o³nierza wrze�nia 1939 roku, wiê�nia radzieckich obozów pracy w rejonie Workuty za ko³em podbiegunowym, dowódcê
plutonu czo³gów w wojskach pancernych 2. Korpusu Polskiego gen. W³adys³awa Andersa, którego odwaga i czyny wojenne
w czasie kampanii w³oskiej, w  bitwach  pod  Monte  Cassino,  Loreto,  Ankon¹ i Boloni¹, nagrodzone zosta³y  wieloma
odznaczeniami  polskimi i angielskimi, miêdzy innymi Krzy¿em Orderu "Virtuti Militari" i Krzy¿em Walecznych.

Ale wyj¹tkowo�æ Zmar³ego polega tak¿e na tym, ¿e potrafi³  znale�æ  swoje  miejsce  nie  tylko w heroicznych czasach
wysi³ku  zbrojnego, lecz tak¿e w czasach pokoju. ¯ycie �p. Mariana Perskiego to spe³nienie wzorca Polaka, niewahaj¹cego
siê walczyæ o wolno�æ ojczyzny z broni¹ w rêku, a zarazem doskona³y przyk³ad sumiennej, rzetelnej i wieloletniej pracy,
cierpliwie, z uporem i wytrwa³o�ci¹ buduj¹cej dobrobyt spo³eczeñstwa. Wykszta³cony jeszcze w latach miêdzywojennych
potrafi³ po powrocie do kraju w 1947 roku odnale�æ swe  miejsce  w  przemy�le  odbudowuj¹cego siê kraju. Z ¿ycia
zawodowego odszed³ w 1982 roku jako dyrektor Zak³adów Miêsnych w Krotoszynie.

�p. Marian Perski zas³u¿y³ sobie na nasz¹ wdziêczn¹ pamiêæ. Oby �wiadomo�æ wyj¹tkowej osobowo�ci Zmar³ego
i dobra, jakie po sobie zostawi³, ³agodzi³a ¯onie i Rodzinie ból wspomnieñ, do których czêsto bêd¹ wracaæ. Niech jego
sylwetka, czyny, a przede wszystkim proste i przejrzyste zasady, którymi kierowa³ siê w swoim d³ugim, chwalebnym i praco-
witym ¿yciu, stan¹ siê naszym oparciem w pe³nej zawirowañ wspó³czesno�ci.

Podpisane:
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wies³aw �wica,

burmistrz Krotoszyna  Julian Jok�

Odszed³
2 marca o godz 13.00 na cmentarzu w Ostrzeszowie po¿egnali�my krotoszynianina Mariana Perskiego.

W pogrzebie wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz miejskich:
wiceburmistrz Ryszard Czuszke, wiceburmistrz Franciszek Marsza-
³ek i radny Edward Jokiel, którzy przekazali rodzinie zmar³ego ofi-
cjalne kondolencje. Poni¿ej tre�æ kondolencji.

                                                                                (eliz)

fot. Izabela Barto�

Ostatnie po¿egnanie

Rok 2004. Pan Marian opowiada³ IS o swoim ¿yciu.



www.krotoszyn.pl  8 www.krotoszyn.pl

Informacje Samorz¹dowe 3/2006

W minionym roku krotoszyñskie bractwo zorganizowa³o
osiem imprez strzeleckich. By³y to:

kwiecieñ -  otwarcie sezonu strzeleckiego,
maj - strzelanie o £añcuch Herbowy Miasta i Gminy Krotoszyn
(zdoby³ go brat Krzysztof Smoleñski ze �remu),
czerwiec - intronizacja Króla Kurkowego, Marsza³ka i Rycerza
A.D. 2005 (Król - Dariusz Mañkowski, Marsza³ek - Marian
Jankowski, Rycerz - Czes³aw Stañczak; w uroczysto�ciach brali
udzia³ bracia z Zittau),
lipiec - strzelanie o puchar Prezydenta RP (zdoby³ go brat Fa-
bian Ma³ecki z Jutrosina),
sierpieñ - intronizacja Króla Kurkowego Okrêgu Ostrowskiego
A.D. 2005 - Bo¿eny Dobras (uroczysto�ci odby³y siê na strzel-
nicy brackiej, wziêli w nich udzia³ bracia z okrêgu i ca³ej Polski),
wrzesieñ - strzelanie o Tarczê ¯niwn¹ (zdoby³ j¹ król Dariusz
Mañkowski z Krotoszyna),
pa�dziernik - strzelanie jesienne (Puchar Burmistrza zdoby³ brat
Franciszek Lisiak z Krotoszyna,
grudzieñ - strzelanie miko³ajowe (Tarczê Miko³ajow¹ zdoby³
brat Marek Balcerek z Jutrosina.

Cz³onkowie krotoszyñskiego bractwa brali tak¿e czynny
udzia³ w uroczysto�ciach i zawodach strzeleckich na terenie kraju
oraz w Europie; by³y to miêdzy innymi:

Zjazd Zjednoczenia KBS RP oraz strzelanie o tytu³ Mistrza
Zjednoczenia w Czarnkowie,
uroczysto�ci intronizacyjne Kurkowego Bractwa Grodu Bytom-

Rok ze strzelcami
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie aktywnie spêdzi³o rok 2005.

skiego w Bytomiu,
strzelanie o tytu³ Króla Kurkowego i Mistrza Okrêgu Ostrow-
skiego w Raszkowie,
po�wiêcenie sztandaru Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sie-
roszewicach
uroczysto�ci intronizacyjne wraz z zawodami w Pleszewie,
strzelanie o Liliê �w. Józefa w Kaliszu,
strzelanie o tytu³ Króla ̄ niwnego okrêgu ostrowskiego w  Ostro-
wie Wielkopolskim,
intronizacja i strzelanie w Ostrzeszowie.

Krotoszyñscy bracia zdobyli Adlera w Zittau i wziêli udzia³
w strzelaniu z okazji 50-lecia EGS (Europejskiego Zwi¹zku Histo-
rycznych Strzelców w Europie) w Mayen.

W grudniu w Margoninie odby³a siê Konferencja Progra-
mowa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, w której
wyst¹pi³ przedstawiciel EGS brat Stan Królicki - sekretarz regionu
IV EGS (kraje Beneluksu). G³ównymi tematami konferencji by³y:
wspólnota historyczna polskich i europejskich strzeleckich bractw
kurkowych oraz poszanowanie tradycji i kultury jako fundamentu
dzia³alno�ci brackiej w spo³eczeñstwie polskim. Celem konferencji
by³o zwrócenie uwagi na problem zachowania to¿samo�ci histo-
rycznej i ideowej historycznych strzelców, w tym polskich bractw
kurkowych, oraz poszanowania warto�ci autorytetów.

podskarbi bractwa
 Bo¿ena Dobras

Rozmawiali o Jawniku
9 lutego w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie odby³o

siê spotkanie po�wiêcone tematowi Zagospodarowanie wód
opadowych w uk³adzie cieków przechodz¹cych przez miasto
Krotoszyn.

Istot¹ zadania jest zabezpieczenie miasta przed wodami
opadowymi oraz oczyszczenie cieków przechodz¹cych przez mia-
sto ze �cieków sanitarnych. W tym celu gmina Krotoszyn w drodze
przetargu nieograniczonego zleci³a opracowanie dokumentacji bu-
dowlanej firmie projektowej HYDROPROJEKT z Poznania.

Zadanie to obejmuje modernizacjê, przebudowê zakry-
tych kana³ów cieków przechodz¹cych przez miasto, pog³êbienie
i odmulenie Jeziora Odrzykowskiego, wykonanie dwóch suchych
polderów przeciwpowodziowych, modernizacjê i przebudowê prze-
pustów drogowych oraz budowli wodnych zlokalizowanych na tra-
sie cieków, prze³¹czenie do kolektorów kanalizacji sanitarnej przy-
kanalików sanitarnych pod³¹czonych do Jawnika. Gmina Krotoszyn
podejmie starania o pozyskanie �rodków unijnych na realizacjê ca³e-
go zadania.

W trakcie spotkania omówiono ogólne za³o¿enia projek-
towe oraz dokonano oceny stanu technicznego kana³ów zakrytej
czê�ci cieków przechodz¹cych przez miasto. Podczas spotkania
zaproszeni go�cie mieli okazjê wyraziæ swoje opinie i w¹tpliwo�ci
dotycz¹ce zadania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy projek-
towej HYDROPROJEKT z Poznania, burmistrz Krotoszyna, za-
stêpca burmistrza, przedstawiciel starosty, prezes PGKiM Sp.
z o.o. w Krotoszynie, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg w Kro-
toszynie, inspektor nadzoru, przedstawiciele Spó³ek Wodnych
w Krotoszynie, Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wod-
nych (Inspektorat Jarocin), Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego (Od-
dzia³ Kalisz), O�rodka Sportu i Rekreacji w Krotoszynie oraz pra-
cownicy Wydzia³u Gospodarki i Inwestycji.

(s³aw)

Skorzystaj z porêczenia
Chcesz wzi¹æ kredyt na rozwój firmy i potrzebujesz

porêczenia? Skorzystaj z mo¿liwo�ci, jakie oferuje
Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych.

Gmina Krotoszyn przyst¹pi³a w 2004 r. do Samorz¹do-
wego Funduszu Porêczeñ Kredytowego sp. z o.o. w Gostyniu. Ce-
lem Funduszu jest wspieranie przedsiêwziêæ gospodarczych zapew-
niaj¹cych realizacjê rozwoju lokalnego poprzez udzielanie porêczeñ
dla kredytów i po¿yczek oferowanych przez instytucje finansuj¹ce.
Porêczenie mo¿e byæ udzielane krajowym podmiotom gospodar-
czym ma³ym i �rednim, tzn. osobom prawnym lub spó³kom tych
osób, osobom fizycznym prowadz¹cym lub rozpoczynaj¹cym sa-
modzieln¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, a tak¿e rolnikom na pozarolni-
cz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹. Jego przedmiotem mo¿e byæ kredyt
przeznaczony na zakup, budowê, modernizacjê b¹d� adaptacjê �rod-
ków trwa³ych o charakterze produkcyjnym, handlowym lub us³ugo-
wym oraz na zakup �rodków obrotowych.

Obecnie z porêczenia Funduszu mog¹ skorzystaæ przed-
siêbiorcy ubiegaj¹cy siê o kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go - oddzia³ w Kaliszu, Banku Przemys³owo-Handlowym - oddzia³
w Kaliszu, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci Sp.
z o.o. w Poznaniu oraz bankach maj¹cych siedzibê w Gostyniu:
Powiatowy Bank Spó³dzielczy, Bank Gospodarki ¯ywno�ciowej,
Bank Powszechna Kasa Oszczêdno�ci, Bank Zachodni WBK SA
Na terenie Krotoszyna kredyty mog¹ byæ porêczane w Banku Spó³-
dzielczym, 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.

                                    (luc-bog)
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26 lutego w auli I LO im.
Hugona Ko³³¹taja odby³ siê kolejny
koncert z cyklu In Regenerationem.
Tym razem na szkolnej scenie po-
jawi³ siê Glass Duo graj¹cy na
szklanej harfie.

Koncerty muzyki klasycz-
nej spotykaj¹ siê w Krotoszynie ze
sporym odzewem, dlatego te¿ nie
wszyscy, którzy przyszli na nie-
dzielny koncert do liceum mogli
zaj¹æ miejsca siedz¹ce. Wielu s³u-
chaczy skusi³a z pewno�ci¹ wie�æ
o nietypowym instrumencie -
szklanej harfie zbudowanej z kilku-
dziesiêciu, ró¿nej wielko�ci kielisz-
ków. - Koniakowe d�wiêcz¹ naj-
³adniej, ale do wódki najcieniej -  tak
próbowa³ po koncercie humory-
stycznie spuentowaæ niezwyk³e
wra¿enia muzyczne po³¹czone z
wygl¹dem instrumentu Wojciech
Szuniewicz, dyrektor KOK.

Anna i Arkadiusz Szafrañcowie, skrzypaczka i trê-
bacz na co dzieñ zwi¹zani z Polsk¹ Filharmoni¹ Ba³tyck¹
w Gdañsku, graj¹ na najwiêkszej, maj¹cej cztery i pó³ okta-
wy, harfie �wiata. Swój instrument zbudowali sami, choæ
nie byli zupe³nie oryginalni, bo nawi¹zali do XVIII-wiecz-

Szklana muzyka
Nie korzystaj¹ ze zmywarki do naczyñ, choæ na co dzieñ u¿ywaj¹ kilkudziesiêciu kieliszków

rozmaitej wielko�ci. Na koncertach nie czytaj¹ muzyki z nut, gdy¿ obs³ugiwanie ogromnego acz  kruchego
instrumentu wyklucza postawienie w pobli¿u stojaka z partytur¹.

nych tradycji muzycznych, kiedy to harmonika szklana
by³a do�æ popularna.

Szafrañcowie grywaj¹ kompozycje muzyki kla-
sycznej opracowane przez nich na szklan¹ harfê oraz kom-
pozycje wspó³czesne napisane specjalnie dla nich. Jako

Glass Duo koncertowali na wielu
estradach zagranicznych. W Kro-
toszynie zagrali kilka utworów kla-
sycznych oraz jeden standard  fil-
mowy. S¹dz¹c po owacjach, jaki-
mi krotoszynianie obdarzyli duet,
muzyka zagrana na kieliszkach
przypad³a s³uchaczom do gustu. A
niektóre utwory, jak np. znany Ta-
niec kwiatów Czajkowskiego, wy-
dawa³y siê wprost stworzone do
zaprezentowania na szklanej harfie.

Muzycy po koncercie od-
powiedzieli na wiele pytañ publicz-
no�ci. Pytano ich m.in. o to, czy
nie bol¹ ich d³onie od pocierania
krawêdzi kielichów oraz czy przy
konserwacji instrumentu korzysta-
j¹... ze zmywarki do naczyñ.

Koncert Glass Duo by³
bezp³atny.

 (eliz)

fot. Izabela Barto� (2x)
Szklana harfa wymaga �cis³ej wspó³pracy muzyków...

...i budzi zainteresowanie swoim wygl¹dem.
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Spotkanie w �wietlicy zosta³o poprzedzone uro-
czystym przekazaniem jednostce nowego sprzêtu: samo-
chodu ratowniczo-ga�niczego, motopompy, zestawu ra-
townictwa medycznego, noszy oraz pi³ do betonu i drew-
na. Sprzêt zosta³ zakupiony wspólnie przez samorz¹d
gminy oraz Zarz¹d Wojewódzki Zwi¹zku OSP RP. Czê�æ
pieni¹dze pochodzi³a tak¿e z dofinansowania z Unii Euro-
pejskiej, które uzyska³ Zarz¹d Centralny Zwi¹zku OSP RP.

Podczas zebrania stra¿acy wys³uchali sprawoz-
dania finansowego za rok 2005 oraz za minion¹ kadencjê.
Plany na rok bie¿¹cy przedstawi³a druhna Romana Chuda,
wspominaj¹c tak¿e o potrzebie przyci¹gniêcia do szere-
gów OSP nowych osób, w tym przynajmniej... jeszcze
jednej kobiety. -  Kobiety ³agodz¹ obyczaje - ¿artobliwie
nawi¹za³ do tego postulatu burmistrz Julian Jok�. Jako wi-
ceprezes Zarz¹du Miejsko-Gminnego ZOSP RP przedsta-
wi³ podsumowanie dzia³alno�ci ochotniczej stra¿y na tere-
nie ca³ej gminy i prowadzonej nadal akcji doposa¿ania jed-
nostek w niezbêdny sprzêt. Podziêkowa³ tak¿e stra¿akom
za udzia³ w spotkaniach patriotycznych organizowanych

Nowe auto, ten sam prezes
 25 lutego w powiatowej siedzibie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krotoszynie odby³o siê zebranie

sprawozdawczo-wyborcze jednostki OSP Krotoszyn.

w Krotoszynie z okazji �wiat pañstwowych i lokalnych.
Obecni na zebraniu udzielili absolutorium ustêpu-

j¹cemu zarz¹dowi jednostki, po czym wybrano nowe w³a-
dze. Prezesem jednostki po raz kolejny  zosta³ Henryk P³u-
gowski.

(eliz)

15 lutego w Domu Stra¿aka w Benicach odby³o
sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze tamtejszej Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej. W spotkaniu uczestniczy³ tak¿e
komendant gminny ochrony przeciwpo¿arowej Janusz
Kalak oraz dwaj wiceprezesi Zarz¹du Miejsko-Gminnego
Zwi¹zku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej RP: burmistrz Ju-
lian Jok� i naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich W³o-

Spotkania wyborcze
Obywaj¹ce siê w lutym zebrania terenowych i zak³adowych jednostek ochotniczej stra¿y

poprzedzaj¹ zjazd miejsko-gminny, który odbêdzie siê prawdopodobnie w maju. Na ka¿dym z lutowych
spotkañ - ³¹cznie zaplanowano ich 23 - wybierane s¹ nowe w³adze oraz po trzech delegatów, którzy wezm¹
udzia³ we wspólnych obradach podsumowuj¹cych.

dzimierz Spruch. Burmistrz przekaza³ benickim stra¿akom
now¹ motopompê, wart¹ 38 tys. z³, oraz sprê¿arkê u³a-
twiaj¹c¹ utrzymania samochodów stra¿ackich w gotowo-
�ci bojowej. Sprzêt zosta³ zakupiony za pieni¹dze gminy
oraz Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych RP.

Na zebraniu stra¿acy podsumowali swoje dzia³a-
nia  w minionym roku, wytyczyli program na rok bie¿¹cy
i wybrali nowy zarz¹d na kolejn¹, piêcioletni¹ kadencjê.
Prezesem zarz¹du zosta³ ponownie  Ireneusz Bogaczew-
ski.

20 lutego zebranie sprawozdawczo wyborcze od-
by³o siê w Orpiszewie. Uczestniczyli w nim, oprócz stra-
¿aków  z  jednostki OSP Orpiszew, tak¿e obaj wiceprezesi
ZMG ZOSP i komendant gminny ochrony przeciwpo¿a-
rowej. Orpiszewskim ratownikom burmistrz Jok� wrê-
czy³ now¹ motopompê oraz prostownik z urz¹dzeniem roz-
ruchowym do samochodów. Na zebraniu wybrano nowy
zarz¹d, na którego czele stan¹³ Grzegorz Chudy, prezes
poprzedniej kadencji.

                                                             (eliz)

fot. Izabela Barto�

fot. arch.
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Od tego momentu mo¿na by³o
pokr¹¿yæ miêdzy samochodami i ogl¹daæ
do woli. Nacieszyæ oczy mo¿na by³o nie
tylko sylwetkami samochodów. W³a�cicie-
le chêtnie prezentowali wnêtrza swoich po-
jazdów, pracê silników, mo¿liwo�ci zamon-
towanych w samochodzie g³o�ników. Nic
wiêc dziwnego, ¿e co chwila s³ychaæ by³o
g³o�n¹ muzykê, ryk silników i pisk opon, a
w powietrzu unosi³ siê zapach palonej
gumy. W tej atmosferze krotoszynianie,
którzy do�æ licznie zebrali siê na Rynku,
wybierali naj³adniejszy pojazd. Puchar
Burmistrza Krotoszyna za naj³adniejsze
auto odebra³ z r¹k Juliana Joksia krotoszy-
nianin Marek Praczyk, bo to w³a�nie jego
srebrny opel vectra najbardziej podoba³ siê
publiczno�ci.

Nastêpnie uczestnicy zlotu prze-
nie�li siê na plac targowy, gdzie rozegrano
ró¿ne konkurencje sprawno�ciowe.

                                          (mm)

Opel wybrany
W sobotê 25 lutego w Krotoszynie odby³ siê III Miêdzyregionalny Zlot Samochodów Marki

Opel. Uczestnicy - eskortowani przez policjê od stacji paliw Orlen na ul. Ko�miñskiej - wjechali na
krotoszyñski Rynek oko³o godziny 11.00.

Zapraszamy na forum
Informacji Samorz¹dowychNic 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 opu-
blikowane 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

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 za-
chowamy dane personalne do wiadomo�ci redakcji. Tekstów
anonimowych lub obel¿ywych nie traktujemy powa¿nie. Na-
des³ane listy bêd¹ w miarê mo¿liwo�ci publikowane na ³amach
IS  - zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich
lub nie zwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tek-
stów 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
Czasopismo jest dostarczane 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 �Informacji� znajd¹  je
w tutejszym Urzêdzie Miejskim:

- w punkcie informacyjnym
- w sekretariacie
- w Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczo�ci i Inte-

gracji Europejskiej (pok. 46).
Czasopismo  jest  wyk³adane tak¿e  w  holu Urzêdu

Stanu Cywilnego (Rynek - Ratusz) oraz w Gminnym Centrum
Informacji (budynek Biblioteki).

                                      Jacek Kêpa

                                                        redaktor naczelny

fot. Roman Wosiek
Uczestnicy zlotu oraz zdobywca Pucharu Burmistrza.
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Razem w Walentynki
14 lutego 2006r. na Krytej P³y-

walni Wodnik odby³y siê walentynkowe
zawody dla par. W zawodach startowa³o
8 odwa¿nych par, które mia³y do pokona-
nia dystans 25 m.  Para startowa³a jedno-
cze�nie, trzymaj¹c siê za rêce. Dla zalicze-
nia wyniku musia³a pokonaæ ca³y dystans
dowolnym stylem, nie zwalniaj¹c u�cisku
r¹k. P³ywano na czas.

Pierwsze miejsce przypad³o
Pauli Faner i Sebastianowi Figajowi (czas
0:17,81), drugie zajêli Ola G³adkowska
i Sebastian Urbañczyk (czas 0:24,16), trze-
cie - Klaudia Nagler i Kamil Nagler (czas
0:28,32). Pary z najlepszymi czasami
otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, karnety
wstêpu na p³ywalniê i upominki. Pozo-
sta³e startuj¹ce pary równie¿ nie odesz³y
z pustymi rêkoma -  otrzyma³y dyplomy
i upominki.

(kpw) fot. Sebastian Koñczak

            Certyfikat dla Urzêdu Mejskiego
W sobotê o godz. 11.00 w siedzibie Agory SA na ul. Czerskiej w Warszawie - podczas fina³owego spotkania programu

Przejrzysta Polska - Franciszek Marsza³ek, zastêpca burmistrza Krotoszyna, odebra³ certyfikat akcji dla Urzêdu Miejskiego.

Akcja spo³eczna Przejrzysta Polska prowadzona by³a
przez Gazetê Wyborcz¹ przy wsparciu Fundacji Agory, Pol-
sko-Amerykañskiej Fundacji Wolno�ci, Programu Przeciw
Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku
�wiatowego. - Chcemy, by promowanie uczciwo�ci i skutecz-
no�ci w samorz¹dach przyczyni³o siê do poprawy jako�ci
¿ycia publicznego oraz do pobudzania aktywno�ci obywa-
telskiej - tak organizatorzy zachêcali do udzia³u w programie.

Przejrzysta Polska by³a skierowana do samorz¹dów
terytorialnych, które by³y gotowe udoskonalaæ praktykê spra-
wowania w³adzy i administrowania, wspó³pracuj¹c z organiza-
cjami pozarz¹dowymi i mieszkañcami. Uczestnicy akcji mieli
do zrealizowania zadania obligatoryjne i dodatkowe, oparte na
sze�ciu zasadach: przejrzysto�ci, braku tolerancji dla korupcji,
partycypacji spo³ecznej, przewidywalno�ci, fachowo�ci i roz-
liczalno�ci.  Sprawozdania z ich wykonania trzeba by³o prze-
s³aæ w podanych terminach do organizatora.

Akces w akcji zg³osi³o ponad 700 gmin i powiatów,
dyplom certyfikacyjny uzyska³o 398 uczestników. Certyfikaty

wrêczono tak¿e 12 gminom bior¹cym udzia³ w programie pilo-
ta¿owym w roku 2004.

Udzia³ w akcji by³ bezp³atny, jednak uczestnicy mogli
przy wykonaniu zadañ korzystaæ z pomocy firm konsultingo-
wych, co dla niektórych samorz¹dów okaza³o siê do�æ kosz-
townym przedsiêwziêciem. Urz¹d Miejski w Krotoszynie wy-
kona³ wszystkie zadania we w³asnym zakresie.

Wrêczenie certyfikatów zosta³o poprzedzone debat¹
na temat samorz¹du w Polsce. Wziêli w niej udzia³ minister
Ludwik Dorn (Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji) i pose³ Jan Rokita (wiceprzewodnicz¹cy klubu PO).
Akcjê podsumowa³a Anna Hejda jako ekspert Przejrzystej
Polski, natomiast Barbara Imio³czyk, prezes Fundacji Rozwo-
ju Demokracji  Lokalnej, zapowiedzia³a kontynuacjê progra-
mu. W  imieniu naszego Urzêdu Miejskiego certyfikat odebra³
zastêpca burmistrza Franciszek Marsza³ek.

Burmistrz Julian Jok� wyrazi³ zainteresowanie dal-
szym udzia³em w Przejrzystej Polsce. W powiecie krotoszyñ-
skim certyfikat uzyska³ tak¿e Ko�min Wielkopolski.

                                                                                   (eliz)
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