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                     Krótka rozmowa o samorz¹dzie...
czyli wywiad z burmistrzem Julianem Joksiem podsumowuj¹cy efekty pracy samorz¹du

Panie Burmistrzu, czym mo¿e siê pochwaliæ samorz¹d
mijaj¹cej kadencji?

Du¿o inwestowali�my i starali�my siê elastycznie siêgaæ
po dostêpne �rodki zewnêtrzne. Po¿yczki, szczególnie te na pre-
ferencyjnych zasadach, i bez-
zwrotne dotacje s¹ obecnie bar-
dzo wa¿nym sk³adnikiem bud¿etu
ka¿dej gminy. Nasz samorz¹d
szczególn¹ uwagê przyk³ada³ do
przedsiêwziêæ, na które mo¿na
by³o uzyskaæ �rodki finansowe ze-
wnêtrzne. Wi¹za³o siê to z koniecz-
no�ci¹ przygotowania wielu opra-
cowañ, analiz i projektów wyma-
ganych przez instytucje dofinan-
sowuj¹ce. Niestety, nie wszystkie
te wnioski - pomimo wysokich
ocen za merytoryczn¹ ich zawar-
to�æ - zosta³y zaakceptowane przez
komisje decyduj¹ce o przyznaniu
pieniêdzy. £¹cznie w minionych
czterech latach samorz¹d uzyska³
10,97 mln z³ w formie po¿yczek na
preferencyjnych zasadach oraz
10,39 mln z³ bezzwrotnego dofi-
nansowania.

Czy wszystko, co zaplano-
wa³ samorz¹d, uda³o siê sfinali-
zowaæ?

Bêdê nieskromny: tak, to, co
zamierzali�my zrobiæ, doprowadzi-
li�my do koñca. W minionych la-
tach roz³o¿yli�my równomiernie
mo¿liwo�ci finansowe gminy, inwestuj¹c w o�wiatê oraz w in-
frastrukturê komunaln¹ - kanalizacjê i drogi. Uda³o siê nam zde-
cydowanie poprawiæ stan bazy szkolnej: du¿e inwestycje, ma³e

i wiêksze remonty zmieni³y obraz naszych placówek edukacyj-
nych i ich otoczenia. Zbudowali�my wiele nowych dróg, skana-
lizowali�my wiele ulic. Prowadzili�my te¿ prace zmierzaj¹ce do
zmiany wizerunku centrum miasta. Jest zdecydowanie ³adniej-
sze.

Jak Pan s¹dzi, z czym bê-
dzie siê kojarzy³ mieszkañcom
samorz¹d kadencji 2002 -
2006?

Trudno mi wyrokowaæ, bo
dobrze wykonanych zadañ mie-
li�my sporo. Ale my�lê, ¿e ten
samorz¹d bêdzie pozytywnie ko-
jarzony ze zmianami w bazie
o�wiatowej, s¹ bardzo wyra�ne.
Nowe lub odnowione szko³y, ja-
sne sale gimnastyczne i du¿e
boiska  s¹   ³adne,  funkcjonalne
i bêd¹ s³u¿y³y pokoleniom. Nie-
co trudniej bêdzie nam pamiêtaæ
np. o zakopanych w ziemi rurach
sieci kanalizacyjnej, choæ to te¿
s¹ bardzo powa¿ne inwestycje.
W prezentowanym poni¿ej ze-
stawieniu przypominamy zatem
najwa¿niejsze inwestycyjne
osi¹gniêcia z czterech lat.  Pod-
sumowanie to, ze wzglêdu na
potrzebê skondensowania infor-
macji, nie ujmuje np. przedsiê-
wziêæ rozpoczêtych, bêd¹cych
obecnie na etapie dokumentacyj-
nym, choæ liczba takich inwesty-
cji jest podobnie wysoka jak licz-

ba   tych   ukoñczonych.  Tekst  nie  zawiera  tak¿e  informacji
o inwestycjach mniejszego rzêdu, ni¿szej warto�ci finansowej.
Ale i tak jest o czym poczytaæ...

(end)

          Podsumowanie kadencji 2002 - 2006
Przypominaj¹c o inwestycjach i dzia³aniach, warto wspomnieæ o mo¿liwo�ciach finansowych, jakimi

dysponowa³ samorz¹d w omawianych latach.

£¹czny dochód bud¿etowy gminy za lata 2002 - 2006
wyniesie  284 mln 026 tys. z³. Zgodnie z za³o¿eniami dochody
w roku 2006 wynios¹ 72 mln 555 tys. z³ i bêd¹ wy¿sze od do-
chodów z roku 2002 o 58,08 procent.

Bardzo dynamiczny wzrost wykazuj¹ tu dochody w³a-
sne  (wraz z dotacjami i subwencjami tworz¹ one dochody
gminy ogó³em), które  s¹  wy¿sze od  tych sprzed czterech lat
o 90,24 procent, czyli o 20 mln 960 tys. z³. Na dochody w³asne

gminy sk³adaj¹ siê wp³ywy z podatków i op³at lokalnych, do-
chody z maj¹tku gminy oraz najwiêksze: udzia³ gminy w podat-
kach dochodowych PIT i CIT i tzw. pozosta³e, g³ównie dotacje
z funduszy Unii Europejskiej.

W omawianym czasie wzros³y tak¿e dotacje na zadania
zlecone o 89,4 procent, co daje kwotê 3 mln 956 tys. z³. Jest to
spowodowane na³o¿eniem na gminê nowych zadañ, m.in. wy-
p³atê �wiadczeñ rodzinnych. Niepokoj¹cy jest jednak niedu¿y

Burmistrz Julian Jok� z certyfikatem Gmina Fair Play

fot. arch.
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wzrost  subwencji, s³u¿¹cych g³ównie do finansowania wy-
datków  ponoszonych  przez  gminê  na  o�wiatê:  subwencje
te  w  ci¹gu  czterech  lat  podnios³y siê o 15,7 procent, czyli o
2 mln 466 tys. z³, choæ koszty o�wiatowe skoczy³y w tym czasie
w górê a¿ o 47,6 procent, czyli o 10 mln 134 tys. z³. W zwi¹zku
z  tym  gmina musi coraz wiêcej dok³adaæ do lokalnej edukacji
z pieniêdzy w³asnych.

Wydatki gminy w latach 2002 - 2006 wynios¹ razem 296
mln z³ 752 tys. z³ i bêd¹ wy¿sze od dochodów o 12 mln 726 tys.
czyli bêd¹ wy¿sze o  4,47 procent. Warto podkre�liæ tu wysoki
poziom inwestowania, szczególnie w ostatnich latach: wydat-
ki na zadania inwestycyjne w mijaj¹cej kadencji wynosi³y �red-
nio po 6 mln 676 tys. z³ w latach 2002 - 2004 i po 20 mln 491 tys.
z³ w latach  2005 - 2006, co oznacza ¿e w latach 2005-2006 gmina
przeznaczy na inwestycje ponad 30 % swoich dochodów.

Stan zobowi¹zañ finansowych gminy 31 grudnia br. wy-
niesie 27 mln 428 tys. z³, co bêdzie stanowiæ ok. 38,8 procent
dochodu ogó³em w roku 2006. Maksymalny wska�nik zad³u¿e-
nia wg przepisów ustawowych wynosi 60 procent, co ozna-
cza, ¿e gmina mog³aby zwiêkszyæ swe zad³u¿enie jeszcze o pra-
wie 15 mln z³. Utrzymanie tej rezerwy jest wa¿ne ze wzglêdu na
mo¿liwo�æ  pozyskiwania �rodków zewnêtrznych. Rezerwa ta
pozwala zabezpieczyæ wymagane w takich wypadkach �rodki
na udzia³ w³asny.

          Kanalizacja i wodoci¹gi

Przedsiêwziêciem samorz¹dowym najwy¿ej dofinansowa-
nym przez Uniê Europejsk¹ jest budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Krotoszynie, obejmuj¹ca os. Parcelki, ul. Ko-

pieczki z ulicami przyleg³ymi oraz ul. Magazynow¹, Zamkowy
Folwark, Rawick¹ i inne. Koszt inwestycji wyniós³ blisko 13,5
mln z³, bezzwrotne dofinansowanie za� - 8,5 mln z³. Zakoñcze-
nie prac powinno nast¹piæ w br.

£¹cznie w latach 2002 - 2006 wybudowano 46 km kanali-
zacji sanitarnej i 16 przepompowni oraz 14 km kanalizacji desz-
czowej.

                       Drogi

Inwestycje drogowe to przede wszystkim budowa ulic,
zarówno na wsiach, jak i w  mie�cie.  Nowe  ulice powstawa³y
w Wielowsi, Lutogniewie, Chwaliszewie, Kobiernie, Roszkach,
Orpiszewie, Gorzupi. W Krotoszynie wybudowano w tym cza-

sie ulice: �l¹sk¹, Szkoln¹, Grzegorzewsk¹, Makow¹, Modr¹,
czê�æ £¹kowej. Wspólnie z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajo-
wych  i  Autostrad  gmina  zbudowa³a ci¹gi pieszo-rowerowe

w Biadkach i na terenie Krotoszyna. W sumie w ostatnich
latach  przyby³o  nam  prawie  10 km dróg utwardzonych oraz
6 km ci¹gów pieszo-rowerowych.

                Mieszkania

Mijaj¹ca kadencja zaowocowa³a oddaniem do u¿ytku 50
mieszkañ  dla  rodzin  w  najtrudniejszej  sytuacji materialnej.

Roboty kanalizacyjne na ul. Chopina w Krotoszynie

Dawny biurowiec na Przemys³owej  zatêtni³ ¿yciem.

Po zakoñczeniu w br. robót drogowych ul. £¹kowa
zamieni³a siê w nowoczesn¹ arteriê komunikacyjn¹.

Warto�æ robót wynios³a 660 tys. z³.

Koszt robót prowadzonych na ulicach Grzegorzewskiej,
Modrej i Makowej (³¹cz¹cych siê z Ostrowsk¹) wyniós³

773,8 tys. z³. Widaæ, ¿e by³o warto...
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W 2003 r. ukoñczono adaptacjê by³ego budynku koszarowe-
go na mieszkania, co pozwoli³o uzyskaæ 24 lokale komunalne.
W kwietniu br. roku oddano klucze do 26 mieszkañ, socjal-
nych i komunalnych, w dawnym biurowcu na ul. Przemys³o-
wej.

                    O�wiata

Najwiêksz¹ inwestycj¹ o�wiatow¹ ostatnich lat by³a roz-
budowa Szko³y Podstawowej nr 3, dziêki której w miejscu sta-

rego, niedu¿ego budynku szkolnego stanê³a nowoczesna, prze-
stronna placówka edukacyjna z pe³nowymiarow¹ sal¹ gimna-
styczn¹. Koszt ca³o�ci inwestycji wyniós³ 4,18 mln z³, prace

trwa³y od 2001 do 2003 roku. Nowa sala gimnastyczna wyros³a
tak¿e przy Zespole Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi.

W br. oddano do u¿ytku cztery przyszkolne boiska spor-
towe z nowoczesn¹ nawierzchni¹ sztuczn¹, z których mog¹
korzystaæ tak¿e mieszkañcy Krotoszyna.

W minionym roku rozpoczêto generalny remont Szko³y
Podstawowej w Kobiernie wraz z budow¹ sali gimnastycznej,
roboty zostan¹ zakoñczone w roku przysz³ym.

                      Kultura

W roku 2003 zakoñczono prace zwi¹zane z budow¹ Wiej-
skiego Domu Kultury w Orpiszewie i zmodernizowano zaple-
cze �wietlicy wiejskiej w Smoszewie. Rok pó�niej wyremonto-
wano kino Przedwio�nie.

              Remont UM

W latach 2002 - 2005 wyremontowano dach budynku
Urzêdu Miejskiego oraz czê�æ pomieszczeñ na parterze, koszt
tych robót wyniós³ 845 tys. z³.

                Sport i rekreacja

W latach mijaj¹cej kadencji wydano 587,8 tys. z³ na zada-
nia inwestycyjne zwi¹zane z hotelem i p³ywalni¹ Wodnik. Za
kwotê tê wykonano dodatkowe pokrycie dachu, umeblowano
hotel, wyposa¿ono salê konferencyjn¹. W roku 2003 przepro-
wadzony zosta³ remont i konserwacja dachu. Obecnie rozpo-
czêto  przygotowania do uruchomienia Centrum Pomocy dla

Dzieci i M³odzie¿y w pomieszczeniach przeznaczonych nie-
gdy� na restauracjê. Budowana w tym roku krêgielnia za 462,8
tys z³ bêdzie funkcjonowa³a w ramach tego Centrum.

492,3 tys. z³ kosztowa³y roboty modernizacyjne na base-
nie otwartym, m.in. wyp³ycono  nieckê basenow¹ i wykonano
schody i drabinki. Wyremontowano gruntownie sale sporto-
we przy ul. M³yñskiej i Sportowej. Na terenie przy ul. Sporto-
wej zbudowany zosta³ dla m³odzie¿y skatepark - plac do jazdy
wyczynowej na rolkach i rolkodeskach.

                Sprawy bie¿¹ce

Gmina prowadzi³a systematyczne roboty remontowe,
modernizuj¹c chodniki uliczne, drogi w mie�cie i na wsiach,
profiluj¹c drogi i zak³adaj¹c nowe latarnie. Nowy wizerunek
zyska³ plac targowy w czê�ci nale¿¹cej do gminy - na utwar-
dzenie terenu, o�wietlenie go i wykonanie przy³¹czy wodoci¹-
gowych wydano w 2005r.  781,1 tys. z³. W Rynku stanê³y sty-
lowe ³awki i drzewka ozdobne.  O wa¿nych kartach naszej hi-

Szko³a Podstawowa nr 3 po rozbudowie, czyli obecny
Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi

Kobierno. Remont szko³y podstawowej

Przekazany m³odzie¿y do u¿ytku w czerwcu 2005 r.
skatepark jest miejscem chêtnie odwiedzanym przez

m³odych sportowców
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                      Szpital

W 2005 roku samorz¹d przekaza³ 1 mln z³ SPZOZ na za-
kup wysokiej klasy aparatu rentgenowskiego dla Szpitala Po-
wiatowego; pieni¹dze pocz¹tkowo by³y przeznaczone na roz-
budowê Szpitala.

                       OSP

Rozbudowano remizê OSP Chwaliszew i OSP Kopieczki
za kwotê 372,6 tys. z³.

                    MGOPS

W br. MGOPS zyska³ nowe pomieszczenie biurowe i ar-
chiwalne po adaptacji by³ej �wietlicy znajduj¹cej siê w tym
samym budynku. Koszt adaptacji wyniós³ 133 tys. z³.

                      MZK

W latach 2002 - 2006 postawiono w gminie 15 wiat przy-
stanków autobusowych. Zmodernizowano siedzibê Miejskie-
go Zak³adu Komunikacji, utwardzaj¹c m.in. za 158,9 tys. z³ kost-
k¹ polbrukow¹ teren zajezdni. Autobusy MZK przewioz³y
ponad 6 mln pasa¿erów.

Pomnik Wolno�ci na placu Jana Paw³a II

storii w imponuj¹cy sposób przypomina i równocze�nie zdobi
centrum miasta pomnik Wolno�ci zbudowany na placu Jana
Paw³a II.

Stylowe latarnie, ozdobne ³awki i delikatne wi�nie
japoñskie nada³y Rynkowi specyficznego uroku

Prace renowacyjne na krotoszyñskiej starówce pozwoli³y
na odkrycie uroku ma³ych zabytkowych uliczek w centrum

miasta

Krotoszyñski samorz¹d zdecydowanie popiera i wspomaga
finansowo dzia³alno�æ jednostek OSP. Tu: uroczyste

spotkanie stra¿aków pod koniec 2005 r.
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                                 Wykaz inwestycji, na które M i G Krotoszyn uzyska³a dofinansowanie

                    PGKM

W ostatnich latach na terenie gminy wybudowano 2170
m sieci wodoci¹gowej, dokonano 354 przy³¹czy o d³ugo�ci 10
200 m. Wybudowano sieæ kanalizacyjno-sanitarn¹ o d³ugo�ci
1351 m i 512 przy³¹czy - 5650 m. Nak³ady na remonty i adapta-
cje budynków zarz¹dzanych przez PGKM wynios³y 4,2 mln z³.
Oko³o 1200 rodzin korzysta z dodatków mieszkaniowych, na

których wyp³atê gmina wyasygnowa³a 8,04 mln z³. W br. roz-
poczêto proces rekultywacji nieczynnego ju¿ sk³adowiska od-
padów.

                      ZEC

W latach 2002- 2006 Spó³ka przeprowadzi³a szereg robót
modernizacyjnych maj¹cych wp³yw na pracê kot³owni rejono-
wej, zainwestowa³a tak¿e w wêz³y i przy³¹cza cieplne.

Lp. Nazwa inwestycji Po¿yczki*  Dotacje 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Salnia 220,0 tys. z³  
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Ustków  173,0 tys. z³  
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Gorzupia  2.009,9 tys. z³  
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Kobierno 929,5 tys. z³  
5. Kontynuacja budowy kolektora lewobrze¿nego  1.407,8 tys. z³  
6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 

Sosnowej, Kamiennej, Zmys³owskiej i Gorzupskiej  
w Krotoszynie 

297,4 tys. z³ 
 

7. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 
G³owackiego, �w. Antoniego, Szkolnej i placu 
Szkolnym 

104,5 tys. z³ 
 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 
Stawnej (odcinek ul. Gorzupskiej do  
ul. �w. Antoniego), ul. Ludowa i odcinek  
ul. Rolniczej 

400,0 tys. z³ 

 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 
£¹kowej na koñcowym odcinku od ulicy Tyczyñskiego 
do ul. Bolewskiego 

160,0 tys. z³ 
 

10. Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej w Krotoszynie-etap I (os. Parcelki  
i ul. Kopieczki z ulicami przyleg³ymi oraz  
ul. Magazynowa, Zamkowy Folwark i Rawicka  
z ulicami przyleg³ymi) 

4.512,0 tys. z³ 8.488,0 tys. z³ 

11. Budowa dróg gminnych we wsi Wielowie�  
(ul. Wiejska i Stawna) 

 
100,0 tys. z³ 

12. Budowa drogi gminnej we wsi Lutogniew  
(ul. Kwiatowa) 169,0 tys. z³ 136,0 tys. z³ 

13. Budowa drogi gminnej we wsi Chwaliszew (ul. Nowa)  92,4 tys. z³ 
14. Budowa drogi gminnej we wsi Roszki  47,5 tys. z³ 
15. Budowa drogi gminnej we wsi Roszki 

(ul. Brzozowa) 
 

29,5 tys. z³ 

16. Budowa drogi gminnej we wsi Chwaliszew 
(ul. Le�na ) 

 
58,0 tys. z³ 

17. Budowa drogi gminnej we wsi Wielowie� 
(ul. Wzi¹chowska) 

 
50,0 tys. z³ 

18. Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 3  
w Krotoszynie 

 
1.110,0 tys. z³ 

19. Rozbudowa Szko³y Podstawowej w Kobiernie 140,0 tys. z³  
20. Modernizacja Szko³y Podstawowej, �wietlicy oraz 

Remizy OSP w Roszkach 450,0 tys. z³  

21. Adaptacja koszarowca na mieszkania socjalne  276,1 tys. z³ 
    
 RAZEM 10. 973,1 tys. z³ 10. 387,5 tys. z³ 

 * Po¿yczki na preferencyjnych zasadach tzn. niskie oprocentowanie i umorzenie od 30% do 50% kwoty po¿yczki po
   zakoñczeniu zadania.
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                      O�wiata

W gminie Krotoszyn funkcjonuje 7 przedszkoli, w tym
jedno prowadzone przez Zgromadzenie  Sióstr �w. El¿biety w
Poznaniu oraz 13 oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach pod-
stawowych. Uczêszcza do nich obecnie 1020 dzieci, w tym 434
sze�ciolatków.

Mamy 16 szkó³ podstawowych, w tym 11 na wsi. 2 z nich
to placówki filialne  z klasami I - III. We wrze�niu 2002 naukê

rozpoczyna³o 3535 uczniów szkó³ podstawowych, natomiast
w br. - 3061. 2022 gimnazjalistów uczêszcza w obecnym roku
szkolnym do 8 gimnazjów, z czego 3 zlokalizowane s¹ na wsi.
Cztery lata temu do gimnazjów uczêszcza³o 2040 osób.

Finansowanie o�wiaty samorz¹dowej pozwala okre�liæ
zaanga¿owanie gminy w realizacjê zadañ o�wiatowych. Sub-
wencja rz¹dowa na o�wiatê wynosi³a w minionych latach od
15,66 mln z³ w 2002 r. do 18, 07 mln z³ (wg planu) w roku 2006.
Natomiast rzeczywiste wydatki ponoszone w tym czasie przez
samorz¹d wynosi³y od 21,27 mln do 29,32 mln z³. Jednym z
najwa¿niejszych dokonañ samorz¹du w tej dziedzinie jest roz-
wój bazy materialnej szkolnictwa, na co sk³adaj¹ siê du¿e in-
westycje, jak rozbudowa szkó³ i budowa sal gimnastycznych,
oraz remonty budynków i istniej¹cych sal sportowych, zago-
spodarowanie terenów wokó³ szkó³ itp. W minionych czterech
latach stan bazy o�wiatowej zosta³ znacz¹co poprawiony i to z
korzy�ci¹ nie tylko dla uczniów, ale i mieszkañców ca³ego Kro-
toszyna - z nowych boisk sportowych mog¹ korzystaæ na usta-
lonych zasadach tak¿e osoby spoza szko³y.

Do zadañ o�wiatowych gminy, realizowanych z subwen-
cji, nale¿y tak¿e dowo¿enie uczniów do szkó³, z czego samo-
rz¹d wywi¹zuje siê bardzo dobrze, mimo i¿ �rodki przekazywa-
ne przez pañstwo na ten cel nie pokrywaj¹ rzeczywistych kosz-
tów.

Cenn¹ inicjatyw¹ edukacyjn¹ gminy jest prowadzenie
zajêæ wychowania fizycznego na krytej p³ywalni "Wodnik" -
jest to kontynuacj¹ pomys³u z lat wcze�niejszych. Ka¿dy m³o-
dy mieszkaniec Krotoszyna przez cztery lata w cyklu naucza-
nia w szko³ach gminnych cze�æ zajêæ lekcyjnych odbywa na

basenie. Na rozwój tê¿yzny fizycznej uczniów maj¹ te¿ dobry
wp³yw dodatkowe zajêcia sportowe umieszczone w progra-
mach klas sportowych. W bie¿¹cym roku szkolnym funkcjo-
nuje 10 takich klas w szko³ach podstawowych i 1 w gimna-
zjum.

Dzieci niepe³nosprawne objête s¹ edukacj¹ prowadzon¹
w Przedszkolu nr 6 i nr 7 oraz w Zespole Szkó³ nr 1 i 2 z Oddzia-
³ami Integracyjnymi. Poza tym zgodnie z zapisami ustawy
uczniowie ci maj¹ zapewniony bezp³atny dojazd do szkó³ i opie-
kê w czasie drogi.

                      ZOPO

Zak³ad Obs³ugi Placówek O�wiatowych w Krotoszynie
prowadzi obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ szkó³ i przedszkoli pro-
wadzonych przez gminê Krotoszyn. Zajmuje siê tak¿e remon-
tami i inwestycjami w tych placówkach.

                     Kultura

Upowszechnianiem kultury i ochron¹ dziedzictwa naro-
dowego zajmuj¹ siê Krotoszyñski O�rodek Kultury, Krotoszyñ-
ska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne. Nak³ady sa-
morz¹du na tê dzia³alno�æ w minionych latach systematycznie
ros³y: od 1 mln 428 tys. z³ w roku 2002 do zaplanowanych na
rok bie¿¹cy 3 mln 194 tys. z³. Pozwoli³y one na znaczne popra-

wienie bazy materialnej krotoszyñskiej kultury, m.in. remont
kina, budynku biblioteki, czê�ci pomieszczeñ muzeum, zakup
sceny plenerowej z zadaszeniem itp.

Dobra wspó³praca ze stowarzyszeniami oraz �rodowi-
skiem twórców i animatorów kultury zaowocowa³a ukazaniem

W mijaj¹cej kadencji oddano do u¿ytku dwie nowe sale
gimnastyczne - w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami

Integracyjnymi oraz w Zespole Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami
Integracyjnymi. Na zdjêciu burmistrz Julian Jok� otwiera

oficjalnie salê w szkole na Parcelkach.

Koncert Szymona Wydry z zespo³em Carpe Diem (Dni
Krotoszyna 2006) ucieszy³ fanów znanego polskiego

piosenkarza
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siê kilkunastu warto�ciowych wydawnictw lokalnych, jak np.
"Regionalia Krotoszyñskie", "Kroniki Krotoszyñskie" czy p³y-
ty miejscowych zespo³ów muzycznych i folklorystycznych.
Do znacz¹cych wydarzeñ kulturalnych nale¿¹ letnie imprezy
muzyczne, Dni Krotoszyna, Turniej Poetycki Autoportret Jesien-

ny, Ogólnopolski Festiwal Twórczo�ci Dzieciêcej o Tematyce
Ekologicznej . Przy wsparciu samorz¹du znacz¹ce sukcesy na
arenie krajowej odnosz¹ lokalne zespo³y folklorystyczne.

               Sport

Gmina Krotoszyn jest organizatorem lub wspó³organiza-
torem ok. 120 imprez turystyczno-sportowych o ró¿nym zasiê-
gu. S¹ to m.in. Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sumo
"Poland Open", Puchar Polski Seniorów w Zapasach, Zlot
Motocykli Ciê¿kich i Weteranów, Mistrzostwa �wiata w Rzu-
cie Beretem, Ogólnopolski Bieg Krotosa, Ogólnopolski Bieg
Soko³a, Mistrzostwa Nauczycieli w Pi³ce Pla¿owej i wiele in-
nych. Krzewieniem rywalizacji sportowej zajmuje siê O�rodek
Sportu i Rekreacji, Kryta P³ywalnia  z O�rodkiem Rehabilita-
cyjnym "Wodnik" oraz cztery kluby sportowe: "Astra", "Ce-
ramik", "Krotosz" i Towarzystwo Atletyczne "Rozum". Oprócz
tego zajmuj¹ siê tym dwadzie�cia trzy uczniowskie kluby spor-
towe, Szkolny Zwi¹zek Sportowy, Ludowy Zwi¹zek Sportowy,
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Liga Obro-
ny Kraju, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i inne.
Najlepsze propozycje dotycz¹ce promowania zdrowego trybu
¿ycia w�ród dzieci i m³odzie¿y s¹ corocznie (od 2004 r.) przez
gminê dofinansowane -  w ramach konkursu ofert.

Tym dzia³aniom sprzyja znacz¹ca poprawa gminnej bazy
sportowej: nowe sale gimnastyczne, nowe boiska, kryta p³y-
walnia. Od kilku lat systematycznie rosn¹ nak³ady na kulturê
fizyczn¹ wydatkowane z bud¿etu gminnego: od 1 mln 311 tys.
z³ w roku 2002 do 1 mln 605 tys. z³ w roku 2006 (wg planu).

              Ochrona zdrowia

Potrzeby edukacyjne dzieci niepe³nosprawnych gmina
zabezpiecza, prowadz¹c oddzia³y integracyjne w przedszko-
lach i szko³ach: w Zespole Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyj-

nymi - 5 oddzia³ów, w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi - 2  oddzia³y,  w  Szkole Podstawowej nr 4 - 1 oddzia³,
w Przedszkolu nr 6 - 3 oddzia³y i w Przedszkolu nr 7 - 4 oddzia³y.

Gmina  w³¹cza siê aktywnie do organizacji wielu akcji
zdrowotnych  prowadzonych lokalnie i w ca³ej Polsce: hono-
rowe krwiodawstwo, komputerowe badania serca, porady lo-
gopedyczne,  akcje  profilaktyczne  raka  piersi  i  cukrzycy,
badania honorowych  dawców  szpiku. W  roku  2005  dziêki
wsparciu  z bud¿etu gminnego zaszczepiono 340 dzieci prze-
ciwko odrze, �wince i ró¿yczce. Wszystkie placówki o�wiato-
we wyposa¿one s¹ w gabinety lekarskie lub pomieszczenia
przystosowane do badañ.

Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi

W roku 2004 samorz¹d przeznaczy³ 494 tys. z³, a w 2005 -
840 tys. z³ na dzia³alno�æ organizacji bior¹cych udzia³ w otwar-
tym konkursie ofert og³oszonym przez gminê. Oprócz tego or-
ganizacjom oferowane s¹ inne formy wspó³pracy: udostêp-
nianie bazy lokalowej, sprzêtu multimedialnego, wspó³organi-
zowanie  szkoleñ.  Wspó³praca  ta  zaowocowa³a utworzeniem
w 2006 r. Centrum Koordynacyjno-Informacyjnego, na które
uzyskano grant w wysoko�ci 33 tys. euro.

Pomoc¹ osobom uzale¿nionym i ich rodzinom zajmuj¹
siê kluby: "Tolerancja", "Kroton" i "Gracja". Na terenie gminy
funkcjonuje 7 �wietlic �rodowiskowych dla dzieci i m³odzie¿y.
Co roku dofinansowywany jest letni i zimowy wypoczynek
dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin wymagaj¹cych wsparcia. W szko-
³ach gminnych prowadzone s¹ programy profilaktyczne doty-
cz¹ce uzale¿nieñ i przemocy, natomiast O�rodek Interwencji
Kryzysowej udziela wsparcia rodzinom dotkniêtym przez prze-
moc.

                   KOK

Krotoszyñski O�rodek Kultury przygotowuje imprezy
cykliczne i jednorazowe. Najwa¿niejsze z nich to: Ogólnopol-
ski Przegl¹d Filmów Amatorskich i Innych "Dekodencje", Spo-
tkania z Kultur¹ Chrze�cijañsk¹ "Pozytywne Wibracje", Inter-
national Open Air Festiwal "Globar Beat", Ogólnopolski  Fe-
stiwal Twórczo�ci Dzieciêcej o Tematyce Ekologicznej, Ogól-
nopolski Turniej Poetycki "Autoportret Jesienny", Cykl Kon-
certów Muzyki Powa¿nej "In Regenerationem", Cykl Koncer-

Koncert Dody by³ jedn¹ z najwiêkszych atrakcji
Dni Krotoszyna w 2006 r.

Wystêp �wiatowej s³awy zespo³u Mazowsze by³ prawdziw¹
pere³k¹ artystyczn¹ podczas Do¿ynkowego Po¿egnania

Lata we wrze�niu br.
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tów Muzyki Rockowej "Koncerty  (nie)potrzebne", Fina³ Wiel-
kiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy, Miêdzynarodowe Warsz-
taty Plastyczne, Konkurs Poetycki "Jestem St¹d".

W  ramach KOK  funkcjonuje kino "Przedwio�nie" wraz
z  Dyskusyjnym Klubem Filmowym im. Zygmunta Ka³u¿yñ-
skiego,  galeria  "Refektarz"  i  studio  nagrañ  "�wiat  Kabli".
W KOK dzia³a wiele klubów i sekcji zainteresowañ, kluby tañ-
ca towarzyskiego, klub mi³o�ników fotografii "Blenda" oraz
M³odzie¿owy Zespó³ Ludowy "Krotoszanie" i Krotoszyñska
Kapela Ludowa.

Bud¿et KOK buduj¹: dotacja z Urzêdu Miejskiego, do-
chody w³asne oraz dotacje WFO�iGW. W roku 2002 by³o to
³¹cznie 881 tys. z³, w roku 2006 (wg planu) jest to 1 mln 182 tys. z³.

                     KBP

Krotoszyñska Biblioteka Publiczna odnotowuje rocznie
ponad  250 tys. wypo¿yczeñ, �rednia odwiedzin w bibliotece
w ci¹gu roku to przesz³o 57 tys. W ci¹gu ostatnich czterech lat
zakupiono 4859 ksi¹¿ek, w tym za pieni¹dze uzyskane z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1964. Pieni¹dze
uzyskane z MKiDN i programu "Ikonka" pozwoli³y poszerzyæ
ofertê czytelnicz¹ poprzez udostêpnienie stanowisk kompute-
rowych z internetem. KBP bierze udzia³ w akcji "Ca³a Polska
czyta dzieciom", organizowane s¹ liczne spotkania z autorami
ksi¹¿ek dla dzieci i doros³ych, prezentowane s¹ wystawy te-
matyczne oraz odbywa siê zakrojony na du¿¹ skalê kiermasz
podrêczników szkolnych.

Dochód Biblioteki ogó³em w latach 2002 - 2006 wynosi³
od 455 tys. z³ do 578 tys. z³. Czê�æ pieniêdzy by³a przeznaczona
na niezbêdne remonty, m.in. wymianê okien, malowanie �cian,
przebudowê wej�cia do budynku i wykonanie sanitariatu na
parterze.

                       GCI

Gminne Centrum Informacji powsta³o w grudniu 2004 r.,
do czerwca 2006 odwiedzi³o je 9693 osób. GCI jest nastawione
na pomoc osobom bezrobotnym i m³odzie¿y poprzez prowa-
dzenie kursów komputerowych, aktywnego poszukiwania pra-
cy, warsztatów zawodoznawczych, przeszkoleñ jêzykowych
oraz udostêpnianie Internetu. Dziêki wspó³pracy z radnym
Rady Miejskiej w GCI mo¿na uzyskaæ informacjê na temat po-
dejmowania dzia³alno�ci gospodarczej i rozliczeñ podatko-
wych.

                    Muzeum

W ci¹gu minionych czterech lat zbiory Muzeum Regio-
nalnego im. Hieronima £awniczaka powiêkszy³y siê o ponad
600 pozycji bibliotecznych i archiwalnych. Zorganizowano 32
wystawy czasowe, które obejrza³o blisko 30 tys. osób. W ra-
mach dzia³alno�ci edukacyjnej przeprowadzono ponad 620 lekcji
muzealnych dla blisko 15,9 tys.  uczestników. Muzeum zajmuje
siê tak¿e przygotowywaniem wydawnictw w³asnych o tema-
tyce historycznej, w latach 2002 - 2006 by³o to piêæ tytu³ów,
czê�æ z nich by³a wznawiana.

Roczne przychody ogó³em Muzeum wynosi³y w tym cza-
sie od 215 tys. z³ do 235 tys. z³. Do wa¿niejszych remontów
nale¿a³y prace zwi¹zane z odwadnianiem budynku, remont
coko³u, wykonanie posadzki klinkierowej na schodach i po³o-

¿enie kostki brukowej przed budynkiem.
                        WTZ

Do Warsztatu Terapii Zajêciowej uczêszcza 55 niepe³no-
sprawnych mieszkañców powiatu krotoszyñskiego. Zajêcia
prowadzone s¹ w 11 pracowniach. Ka¿dy uczestnik ma opra-
cowany indywidualny program rehabilitacji ruchowej, zawo-
dowej i spo³ecznej, wed³ug którego prowadzona jest jego tera-
pia. Uczestnicy bior¹ udzia³ tak¿e w dodatkowych zajêciach
pozawarsztatowych sta³ych i akcyjnych, jak: próby zespo³u
muzycznego, udzia³ w festynach, wystêpy, sprzeda¿ prac wy-
konanych podczas zajêæ w pracowniach. W pomieszczeniach
WTZ dzia³a �wietlica �rodowiskowa rehabilitacyjno-terapeu-
tyczna dla dzieci niepe³nosprawnych oraz organizowane s¹
przez Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej pó³kolonie
integracyjne.

                        OSiR

O�rodek Sportu i Rekreacji programuje i realizuje us³ugi
sportowe i masowej kultury fizycznej przy wspó³dzia³aniu z
organizacjami kultury fizycznej oraz administruje nastêpuj¹-
cymi obiektami: stadion sportowy, basen k¹pielowy, o�rodek
rekreacyjny B³onie,  hale sportowe przy ul. M³yñskiej i Sporto-
wej. W minionych czterech latach wyremontowano i zmoder-
nizowano obie hale wraz z zapleczem, zmodernizowano basen
otwarty, prowadzono prace agrotechniczne na stadionie, za-
kupiono tak¿e rower wodny i kajaki.

W kalendarzu sta³ych imprez OSiR znajduj¹ siê: Kroto-
szyñska Spartakiada Sportowa, "Bieg Krotosa", Memoria³ P³y-
wacki Jana Szachty, Gimnazjada, Turniej Rekreacyjno-Sporto-
wy Przedszkoli o Puchar Burmistrza Krotoszyna, Mistrzostwa
�wiata Nauczycieli w Siatkówce Pla¿owej, Otwarty Turniej w
Siatkówce Pla¿owej o Puchar Dyrektora OSiR, Mistrzostwa
�wiata w Rzucie Beretem  oraz z nowszych np. Miss Mokrego
Podkoszulka.

                    Wodnik

Kryt¹ P³ywalniê z O�rodkiem Rehabilitacyjnym "Wod-
nik" odwiedza co miesi¹c �rednio 20 tys. osób. W minionych
czterech latach wprowadzono takie nowo�ci, jak: karnet ro-
dzinny (dla jednorazowo sze�ciu osób), nowe zasady korzy-
stania z p³ywalni przez osoby niepe³nosprawne, promocje ce-
nowe dla dzieci i m³odzie¿y, nowe zawody p³ywackie oraz aqua
aerobic. Liczne konkursy i pokazy przyci¹gaj¹ na p³ywalniê
nowych klientów.

Przychody zak³adu zwiêkszaj¹ siê systematycznie z roku
na rok i wynosz¹: od 1 mln 853 tys. z³ w roku 2002 do 1 mln 978
tys. z³ w 2005 r. W I kwartale 2006 r. wynios³y 558 tys. z³.

W "Wodniku" prowadzone s¹ regularnie niezbêdne re-
monty oraz nowe inwestycje. W najbli¿szym czasie w budyn-
ku zostanie uruchomione Centrum Pomocy dla Dzieci i M³o-
dzie¿y wraz z krêgielni¹. Przeprowadzone zostan¹ tak¿e prace
wykoñczeniowe w nieczynnej dot¹d czê�ci hotelu.

                     MGOPS

Miejsko-Gminny O�ródek Pomocy Spo³ecznej realizuje
zadania pañstwowej i samorz¹dowej polityki socjalnej, dlate-
go na jego bud¿et sk³adaj¹ siê �rodki z dwóch �róde³: pañ-
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przez udzia³ w certyfikacji Gmina Fair Play. Tytu³ ten dla inwe-
storów jest synonimem korzystnych zmian w otoczeniu biz-
nesu. Trzykrotne zdobycie tytu³u, co ju¿ siê sta³o, pozwala
naszej gminie na bezterminowe wykorzystywanie tego miana.
W  roku  2006  Urz¹d  Miejski  wzi¹³  udzia³   z   powodzeniem
w krajowej akcji "Przejrzysta Polska".

W 2004 r. Krotoszyn przyst¹pi³ do Samorz¹dowego Fun-
duszu Porêczeñ Kredytowych, który udziela porêczeñ ma³ym
i �rednim przedsiêbiorstwom. Rozpowszechniana w formie li-
stów  do inwestorów oraz na stronie internetowej informacja
o terenach inwestycyjnych uwzglêdnia dzia³ki nale¿¹ce do
miasta oraz tereny prywatne. Gmina Krotoszyn ma zaawanso-
wane  przygotowania  do  uruchomienia na swoim terenie
strefy inwestycyjnej, sfinalizowanie przedsiêwziêcia nast¹pi
z chwil¹ zg³oszenia siê odpowiedniego inwestora.

W latach 2002 - 2006 powsta³o na naszym terenie 20
nowych firm us³ugowych i produkcyjnych, bank i dwie stacje
paliw. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadz¹-
cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ wynosi³a 2854 w roku 2002,
obecnie jest to 2736.

Promocja poprzez kulturê stanowi najbardziej widowi-
skow¹ formê przekazywania informacji o gminie. W latach
mijaj¹cej  kadencji z³o¿y³y siê na ni¹ liczne imprezy kulturalne
i wydarzenia sportowe, wspierane systematycznie z bud¿etu
miasta. Od 2003 r. wspieranie imprez i zawodów jest prowa-
dzone wed³ug kryteriów uchwalanych przez Radê Miejsk¹.

Materia³y informacyjne na temat gminy, jej walorów i tere-
nów inwestycyjnych s¹ regularnie publikowane w czasopismach
ogólnopolskich i regionalnych, s¹ tak¿e umieszczane w wydaw-
nictwach rozchodz¹cych siê poza granicami kraju.

               Stra¿ Miejska

Stra¿ Miejska jest formacj¹, której zadania i uprawnienie
reguluje ustawa o stra¿ach gminnych. W latach 2002 - 2006
stra¿nicy przeprowadzili 11 888 interwencji. Pouczyli 9285 osób,
ukarali mandatami 2 581, przekazali policji 9 i skierowali do
s¹du 13 wniosków o ukaranie.

Oprócz tego stra¿nicy zajmowali siê zabezpieczaniem
imprez masowych, czuwali nad bezpieczeñstwem dzieci w szko-

stwowe i samorz¹dowe. W latach 2002 - 2006 wydatki MGOPS
wynosi³y: od 4 mln 34 tys. z³ do 10 mln 560 tys. z³. Tak du¿e
ich zwiêkszenie wynika z przekazania O�rodkowi obs³ugi
�wiadczeñ rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Pracownicy
MGOPS zajmuj¹ siê tak¿e prac¹ socjaln¹, pomagaj¹c rodzi-
nom w odzyskaniu samodzielno�ci i aktywno�ci. Najczêst-
szym powodem trudnej sytuacji rodzin objêtych opiek¹ jest
bezrobocie i ubóstwo.  Liczba osób (rodzin) objêtych pomo-
c¹ spo³eczn¹ wynosi³a 1752 w roku 2002, obecnie wynosi
1352 . Zmniejszenie klientów O�rodka wynika z przepisów
ustawy o pomocy spo³ecznej. W ramach O�rodka dzia³a Noc-
legownia dla Bezdomnych.

Dla dobra swych klientów MGOPS wspó³pracuje z ró¿-
nymi  instytucjami  oraz organizacjami pozarz¹dowymi, or-
ganizuje  cykliczne  spotkania,  prowadzi   do¿ywianie  dzieci
w szko³ach i korzysta z pomocy rzeczowej sponsorów.

                    Promocja

Celem promocji jest zaprezentowanie �rodowiskom lo-
kalnym i zewnêtrznym potencja³u gminy Krotoszyn we
wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Odbiorcami tej
informacji s¹ osoby prywatne, przedstawiciele instytucji i
przedsiêbiorcy. Dzia³ania te prowadzone s¹ poprzez promo-

cjê przedsiêbiorczo�ci, kultury i sportu oraz publikacje mate-
ria³ów informacyjnych w mediach.

Promocja przedsiêbiorczo�ci realizowana jest poprzez
spotkania, szkolenia organizowane przez Urz¹d Miejski dla
ró¿nych �rodowisk lokalnych oraz poprzez mo¿liwo�æ sko-
rzystania z potrzebnej informacji bezpo�rednio przez zainte-
resowanych. To ostatnie umo¿liwia umowa podpisana z Euro
Info Centrum w Kaliszu, które udziela mieszkañcom gminy
odpowiedzi na pytania dotycz¹ce zak³adania i prowadzenia
w³asnego przedsiêbiorstwa. Od 2005 r. dzia³a w Krotoszynie
Klub Pracy, a od 2006 Centrum Koordynacyjno-Informacyj-
ne. Pierwsza instytucja nastawia siê na aktywn¹ wspó³pracê
z mieszkañcami, druga - z organizacjami i samorz¹dem.

Od trzech lat Krotoszyn promowany jest w kraju po-

In Regenerationem. Utwory Mozarta, Griega i Dvoraka
zagrane przez Orkiestrê Kameraln¹ Filharomonii

Poznañskiej pod dyrekcj¹ Grzegorza Nowaka -
wydarzenie jesieni 2005 r.

Fotoradar zwiêksza poczucie bezpieczeñstwa na
krotoszyñskich drogach
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O porz¹dku,  zagospodarowaniu przestrzennym

i  �rodkach unijnych

Odpowiada  Pan  za  czysto�æ i porz¹dek w gminie. Czy
w minionej kadencji nast¹pi³a wyra�na poprawa w tej dziedzi-
nie?

Zarówno mieszkañcy naszej gminy, jak i przybywaj¹cy
do niej go�cie zauwa¿aj¹ panuj¹c¹ w naszym mie�cie czysto�æ
i podkre�laj¹ widoczn¹ na ka¿dym kroku dba³o�æ o jej zacho-
wanie. Je�li uwierzyæ tym opiniom, to zawdziêczamy je przede
wszystkim odpowiedniej �wiadomo�ci mieszkañców, którzy
zdaj¹ sobie sprawê, ¿e za czysto�æ i porz¹dek w mie�cie odpo-
wiadaj¹ przede wszystkim
oni sami. Wysoki poziom
�wiadomo�ci ekologicznej
zawdziêczamy odpowiednio
prowadzonej edukacji; festi-
wale, ulotki, obwieszczenia,
akcje zbierania surowców
wtórnych trafia³y na podat-
ny grunt  wielkopolskiej
gospodarno�ci  i obudzi³y
w spo³eczno�ci lokalnej po-
trzebê ¿ycia w czystym �ro-
dowisku.  Nadal jednak
spotykamy �mieci porzuco-
ne w naszychlasach czy
rowach  i czujemy unosz¹-
cy siê w powietrzu sw¹d pa-
lonego plastiku. Dlatego to
nie koniec naszych starañ.
W roku 2004 za³o¿yli�my
Zwi¹zek Gmin Zlewni Gór-
nej Baryczy. Jego g³ównym
celem jest ostateczne upo-
rz¹dkowanie gospodarki odpadami. Trwaj¹ tak¿e prace nad
nowym jednolitym regulaminem utrzymania porz¹dku i czy-
sto�ci dla wszystkich gmin zwi¹zku.

Zajmuje siê te¿ Pan bezpo�rednio zagospodarowaniem
przestrzennym w gminie. Czy sprawdzi³o siê to, jak mówili
niektórzy, ¿e brak planów zagospodarowania przestrzenne-
go spowoduje parali¿ inwestycyjny w gminie?

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
utraci³y wa¿no�æ po 2002 roku.  Ich brak  jest powa¿nym pro-
blemem  nie  tylko  Krotoszyna,  ale  prawie  wszystkich gmin
w Polsce. Jednak w naszej gminie wszyscy inwestorzy, nie
licz¹c kilku przypadków, otrzymali pozytywne decyzje lokali-
zacyjne. Ponadto uchwalono nowe plany, które na obszarze
ponad 8% niezagospodarowanych terenów miasta zabezpie-
czaj¹ potrzeby potencjalnych inwestorów, je¿eli chodzi o tere-
ny inwestycyjne i tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
Przygotowywana  jest  tak¿e  zmiana  studium  uwarunkowañ

i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego,
bo obecne nie przystaje
do dynamicznego roz-
woju miasta i gminy.
Dziêki nowym planom
powstanie oko³o 150
dzia³ek pod budownic-
two mieszkaniowe.
Wkrótce powstan¹ ko-
lejne plany miejscowe.
Tak naprawdê najwiêk-
szym problemem w pla-
nowaniu przestrzennym
s¹ zmieniaj¹ce siê prze-
pisy  i brak stabilno�ci
w  tej dziedzinie.

Jak Pan uwa¿a -
jak �rodki unijne wp³y-
n¹  na  sytuacjê  gminy
w latach 2007-2013?

My�lê, ¿e czeka
nas wielki boom inwestycyjny. Na lata 2007-2013 dla Wielko-
polski zagwarantowane s¹ olbrzymie �rodki finansowe. Sam
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny przewiduje po-
nad 1.100 mln euro z przeznaczeniem, miêdzy innymi, na budo-
wê dróg, kanalizacji i odnowê miast. Jestem przekonany, ¿e
czê�æ tych �rodków otrzyma równie¿ gmina Krotoszyn. Mamy
ju¿  prawie gotowe projekty, przewidziane do dofinansowania.

³ach, pomagali przy przeprowadzaniu wyborów, wy³apywali
bezpañskie psy.

W roku 2006 zakupiono na potrzeby Stra¿y Miejskiej
fotoradar, który powinien zdecydowanie wp³yn¹æ na poprawê
bezpieczeñstwa na naszych drogach.

                   wywiad z zastêpc¹ burmistrza Franciszkiem Marsza³kiem

            Sprawy obywatelskie

Ludno�æ gminy Krotoszyn w czerwcu 2006 liczy³a 41 287
osób. 29 950 osób mieszka³o wówczas w mie�cie, reszta na
wsiach.  Rejestrem  mieszkañców,  wyborców,  cudzoziemców

           Rady osiedli i so³ectw

Rady so³eckie i osiedlowe przekazuj¹ na sesjach Rady
Miejskiej postulaty spo³eczno�ci, które reprezentuj¹, i infor-
muj¹ mieszkañców o decyzjach podejmowanych przez samo-
rz¹d gminy. Maj¹ do dyspozycji �rodki finansowe, które prze-
znaczaj¹ na realizacjê potrzeb osiedla lub wsi.

Dobre plany zagospodarowania przestrzennego to istotny element
lokalnego rozwoju gospodarczego - mówi Franciszek Marsza³ek

i przygotowywaniem wykazów dzieci dla szkó³ zajmuje siê Biu-
ro Ewidencji Ludno�ci.

                                                                                (end)
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1.  Wies³aw �wica - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
2.  Anna Sikora - I wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
3.  Barbara Nadstawska - II wiceprzewodnicz¹cy Rady
      Miejskiej
4.  Zdzis³aw Bia³ek
5.  Regina Cierniewska

           6.   Eugeniusz Czemplik
           7.  Pawe³ Jakubek

8.  Zofia Jamka
9.   Edward Jokiel
10. Bronis³aw Kaczmarek
11. Antoni Korsak
12. Zygmunt Kozupa
13. Krzysztof Krysztofiak
14. Feliks Majchrzak
15. Grzegorz Majchszak
16. Jan Nadstawski
17. Grzegorz Nowacki
18. Maciej Orzechowski
19. Dariusz Rozum
20. Marian Skotarek
21. El¿bieta Staniów

Komisja Rewizyjna:
Zygmunt Kozupa - przewodnicz¹cy komisji,  Eugeniusz
Czemplik  - zastêpca przewodnicz¹cego komisji,  Anto-
ni Korsak, Feliks Majchrzak , Jan Nadstawski
Komisja Spo³eczna:
Edward Jokiel - przewodnicz¹cy  komisji,  El¿bieta  Sta-
niów - z-ca przewodnicz¹cego komisji, Regina Cierniew-
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Sk³ad Rady Miejskiej w Krotoszynie
w kadencji 2002-2006

ska, Bronis³aw  Kaczmarek,  Antoni  Korsak,  Grzegorz
Majchszak,  Barbara  Nadstawska, Grzegorz  Nowacki,
Dariusz Rozum, Marian Skotarek
Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza:
Zdzis³aw Bia³ek - przewodnicz¹cy komisji, Pawe³  Jaku-
bek - zastêpca  przewodnicz¹cego  komisji,  Eugeniusz
Czemplik,  Zofia  Jamka,  Zygmunt  Kozupa,  Krzysztof
Krysztofiak, Feliks Majchrzak, Jan Nadstawski, Maciej
Orzechowski, Anna Sikora

So³tysi:
Baszyny - Edmund Malmur
Benice - Romuald Piotrowiak
Biadki -  Jan Lizak
Bo¿acin - Maria Wygralak
Brzoza - Janusz Serafiniak
Chwaliszew - Stanis³aw Zimny
Durzyn - Henryk Krawczyk
Duszna Górka - Kazimiera Guzior
Dzier¿anów - Alina Mas³oñ
Gorzupia - Marian W³osik
Janów - Stanis³aw Urbaniak
Jasne Pole - Walenty Radajewski
Kobierno - Zofia Jamka
Lutogniew - Bronis³aw Kaczmarek
Nowy Folwark - Mieczys³aw Augustyniak
Orpiszew - Robert Chmielarz
Osusz - Maria Pyp³owska
Raciborów - Tadeusz Grêda
Romanów - Stanis³aw Baran
Roszki - Stefania Wiatrak
Ró¿opole - Jan Skrzypczak
Smoszew - Tadeusz B³aszczyk
�winków - Józef Maciejaszek
Tomnice - Eugeniusz Marcinek
Unis³aw - Stanis³aw Andrzejak
Ustków - Hieronim Marsza³ek
Wielowie� - S³awomir Jankowski
Wronów -  Halina Kempa
Wró¿ewy - Emilia Drygas
Przewodnicz¹cy Rad Osiedli:
Rada Osiedla nr 1 - Andrzej ̄ wikiewicz
Rada Osiedla nr 2 - £ucja Ma³ecka
Rada Osiedla nr 3 - Zbigniew Dur
Rada Osiedla nr 4 - Stanis³aw Szpoper
Rada Osiedla nr 5 - Roman Olejnik
Rada Osiedla nr 6 - Danuta Strasburger
Rada Osiedla nr 7 - Hanna Wawrzyniak
Rada Osiedla nr 8 - Józef Banasiewicz
Rada Osiedla nr 9 - Bogdan Hadry�

Na comiesiêcznych sesjach Rady Miejskiej podejmowano
uchwa³y, dyskutowano o problemach

So³tysi i przewodnicz¹cy Rad Osiedli
w obecnej kadencji


