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Rocznica

wyzwolenia
23 stycznia br. o godz. 12.00 
delegacje władz powiatowych 
i gminnych, przedstawiciele or-
ganizacji politycznych i komba-
tanckich, uczniowie i harcerze 
uczcili 62. rocznicę wyzwolenia 
Krotoszyna, składając wiązanki 
kwiatów i zapalając znicze pod 
pomnikiem 6 Pułku Artylerii 
Lekkiej przy ul. Piastowskiej 
w Krotoszynie.

(mm)

Obradowała
rewizyjna

W czwartek 11 stycznia br. 
odbyło się pierwsze posiedze-
nie Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej. Obrady prowadził 
przewodniczący komisji Marian 
Skotarek (pierwszy od lewej). 
W trakcie spotkania dokonano 
wyboru zastępcy przewodni-
czącego, którym został Paweł 
Radojewski (drugi od lewej). 
Radni ustalili również plan dzia-
łania komisji na 2007 rok.

(mm)

14 lutego Dzień Zakochanych
Takie święto jest raz w roku,

pełne uczuć i uroku...

„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała 
– dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała”

Jan Paweł II
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Wzięli w nim udział również: 
starosta Leszek Kulka i Stanisław 
Szczotka, przewodniczący Rady 
Powiatu, oraz posłowie Andrzej 
Grzyb i Jarosław Urbaniak.

Podczas spotkania burmistrz 
Krotoszyna Julian Jokś podsumo-
wał IV kadencję, przedstawił naj-
ważniejsze wydarzenia. Wspominał 
między innymi o zrealizowanych 
w tym czasie inwestycjach, 
o pozyskanych środkach z Unii 
Europejskiej, o poprawie bazy 
oświatowej, kulturalnej i sporto-
wej Podkreślał, jak istotny jest dla 
gminy rozwój przedsiębiorcości, 
Mówił również o osiągnięciach 
samorządu.

W kilku słowach burmistrz na-
wiązal także do projektu budżetu 
na 2007 i planowanych większych 
inwestycjach. Na zakończenie po-
dziękował firmom i istytucjim za 
bezinteresowną pomoc przy organi-
zacji wielu imprez lokalnych i akcji 
prowadzonych przez organizacje 
działające na rzecz osób niepełno-
sprawnych i ochrony zdrowia.

Podczas spotkania burmistrz 
wspólnie z przewodniczącą Rady 
Miejskiej Zofią Jamką wręczał dy-
plomy i składał gratulacje przed-
stawicielom przedsiębiorstw, które 
wyróżniły się w 2006 r. zdobywając 
nagrody i certyfikaty.
Dyplomy otrzymali:

Gabi-Plast
Fabryka Parkietów 
Biadki Sp. z o.o.
Ludowy Klub Sportowy 
Ceramik Krotoszyn
Marlin sp. j.
Mahle Polska sp. z o.o.
Okstol s.c.

»
»

»

»
»
»

Przedsiębiorstwo Handlowe 
A-T SA
Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe Daf-Mal
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe 
Ewa SA
Restauracja Ratuszowa
Podziękowania otrzymały rów-

nież bank PKO i WBK za współ-
pracę w ramach Samorządowego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych. 
Atrakcją spotkania był program 
artystyczny przygotowany przez 
Szkołę Podstawową w Biadkach.

(mm)

»

»

»

»

Obecność
obowiązkowa

15 lutego o godzinie 10.00 
odbędzie się posiedzenie 
Komisji Społecznej, dzień 
później, 16 lutego o godz. 
10.00 – posiedzenie Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej.

* * *
17 marca w Rozchulantynie za 
5 zł posłuchamy muzyki z cy-
klu Koncerty (nie) potrzebne. 
Tym razem wystąpi zespół Potty 
Umbrella, bilety 5 zł.

* * *
1 marca o godz. 10.00 rozpo-
cznie się sesja Rady Miejskiej 
w Krotoszynie. Najważniejszym 
punktem obrad będzie uchwa-
lenie budżetu Miasta i Gminy 
Krotoszyna na 2007 r. Program 
sesji podamy w nastepnym wy-
daniu IS.

* * *
Do 30 marca w Muzeum 
Regionalnym można oglądać 
wystawę fotografii archiwalnej 
Unia już tu była. Ekspozycja 
pochodzi ze zbiorów stowa-
rzyszenia Szukamy Polski 
z Białegostoku. O otwarciu 
wystawy piszemy na s. 8. 

Urząd Miejski
w Krotoszynie

Centrala 062 725 42 01
Faks 062 725 34 36
Punkt
Informacyjny 062 722 74 58
Sekretariat
Burmistrza 062 722 74 14
Biuro
Rady Miejskiej 062 722 74 51
 062 722 74 07
Straż Miejska 062 722 74 57
Przypominamy, że w Urzędzie Miej-
skim działa bezpłatna infolinia dla 
petentów. Dzwoniąc pod numer 
0800 234 024, można uzyskać infor-
macje na temat spraw załatwianych 
w Urzędzie.

Burmistrz Julian Jokś przyjmuje 
interesantów we wtorki w godz. 
15.30 – 16.30.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Zo-
fia Jamka przyjmuje interesantów 
we wtorki w godz. 14.00 – 15.00.
 
Starostwo Powiatowe
 062 725 42 56
 062 725 42 57
Powiatowy Urząd Pracy
 062 725 35 84
 062 725 44 56
Komenda Powiatowa
Policji w Krotoszynie
 062 725 52 00
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej 
 062 725 29 21
 062 725 29 22
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej 
 062 725 36 68
 062 725 39 96
Urząd Skarbowy 062 725 42 45
TELEFONy ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997

W czwartek 4 stycznia br. w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratusza odbyło sie spotkanie 
noworoczne, w którym uczestniczyli, przedsiębiorcy i właściciele krotoszyńskich firm, radni, dy-
rektorzy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele  instytucji gminnych i powiatowych.

Noworoczne gratulacje

Wymień dowód Zmiany w GCI
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w 
Krotoszynie przypomina o ustawowej wymianie dowo-
dów osobistych (art. 1 pkt. 2 ustawy z 12 września 2002r, 
Dz.U. nr 183, poz.1522. z późn. zm.). 

31 grudnia 2007 r. wszystkie 
stare dowody wydane w formie 
książeczkowej tracą swoją waż-
ność. Do tego czasu musimy się 
więc zaopatrzeć w nowe doku-
menty. Ponieważ nadal bardzo 
dużo osób korzysta ze starych 
dowodów, czekanie do ostat-
niej chwili z wymianą może 
się skończyć brakiem ważnego 
dokumentu i problemami np. 
w banku. Przypominamy też, 
że nowe dowody wydawane są 
na 5 lub 10 lat, w związku z tym 
niektóre z nich tracą już swoją 
ważność. Trzeba zatem złożyć 
ponownie wniosek o wydanie 
dowodu osobistego.

Do wniosku należy załą-
czyć: 2 aktualne fotografie, 

pokwitowanie za wpłacenie 
30 zł za wydanie dowodu oso-
bistego i w zależności od stanu 
cywilnego – odpis aktu urodze-
nia (dotyczy tylko osób uro-
dzonych poza Krotoszynem) 
lub małżeństwa (w przypadku 
związku zawartego w innym 
USC) . Wniosek z załącznika-
mi należy złożyć w Wydziale 
Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Krotoszynie ul. 
Kołłątaja 7a, I piętro, pok. 
nr 2 (budynek w podwórzu) . 
Dokumenty trzeba dostarczyć 
osobiście po uprzednim zareje-
strowaniu się. Rejestracji moż-
na dokonać także telefonicznie 
– tel. 062 722 74 67.

(wso)

Centrum jest czynne od po-
niedziałku do piątku w godz. 
10.00-18.00.

Decyzję o dopuszczeniu intere-
santów do korzystania z sali kom-
puterowej GCI podejmuje admini-
strator GCI po wypełnieniu przez 
interesanta ankiety wstępu (tylko 
przy pierwszej wizycie) .

Bezrobotni mogą korzystać 
bezpłatnie z internetu 1 godzinę 
dziennie, po okazaniu dokumentów 
poświadczających status bezrobot-
nego i wypełnieniu ankiety wstępu. 
Pozostali zainteresowani płacą 2 zł 
za godzinę. Można wykupić karnet 
na korzystanie z internetu.15-go-
dzinny kosztuje 18 zł, 30-godzinny 
– 30 zł.

Osoby poszukujące pracy mogą 
bezpłatnie wydrukować i skserować 

związane z tym dokumenty w ilości 
do 5 stron formatu A-4 dziennie. 
Pozostałe wydruki opłacić nale-
ży według poprzedniego cennika 
– 0,40 zł za stronę formatu A-4.
Inne opłaty:

przepisywanie tekstów – 
2,00 zł za stronę formatu A-4.
nagranie danych na płytę 
CD wykonane przez obsługę 
– 1,00 zł
nagranie na płytę CD wykona-
ne przez obsługę, wraz z płytą 
– 3 zł

Faksowanie:
połączenia lokalne – połącze-
nie – 2,50 zł, strona – 0,50 zł
połączenia międzymiastowe 
– 3,50 zł, strona 0,50 zł
międzynarodowe – 8,00 zł, 
strona – 0,50 zł. (gci)

»

»

»

»

»

»

Od 6 stycznia zmienione zostały zasady funkcjonowa-
nia oraz regulamin Gminnego Centrum Informacji 
w Krotoszynie.

iz
a

b
e

la
 b

a
rt

o
ś

Państwo Głodasowie przyjmują gratulacje od burmistrza Juliana Joksia i przewodniczącej Zofii Jamki
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Gośćmi byli przedsiębiorcy i szefowie jednostek organizacyjnych gminy

Spotkania
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Pod koniec zeszłego roku roz-
strzygnięto przetarg na remont 
i przebudowę świetlicy wiej-
skiej w Świnkowie. Prace pro-
wadzić będzie Krotoszyńskie 
Przedsiębiorstwo Budowla-
ne KRODOMEX Sp. z o.o. 
Z firmą podpisano umowę, na 
wykonanie prac ma ona czas 
do końca lipca 2007 r.

W grudniu rozstrzygnięto też 
przetarg nieograniczony na 
dostawę samochodu osobo-
wego typu sedan na potrzeby 
Urzędu Miejskiego w Kro-
toszynie. Komisja wybrała 
ofertę Przedsiębiorstwa Mo-
toryzacyjnego POLMOZByT 
Sp. z o.o. z Ostrowa Wlkp. 
Z dostawcą została podpisana 
umowa.

W 2007 roku o utrzymania te-
renów zieleni i lasów komu-
nalnych w Krotoszynie będzie 
dbał Zakład Zieleni Marszałek 
s.c. z siedzibą w Krotoszy-
nie. Firma ta wzięła udział 
w przetragu nieograniczonym 
i przedstawiła najtańszą ofertę 
na wykonanie usługi.

Do 1 marca można składać 
oferty na kupno nierucho-
mości zabudowanej o po-
wierzchni 5680 m², położo-
nej w Krotoszynie przy ulicy 
Zamkowy Folwark. Nieru-
chomość stanowi własność 
Miasta i Gminy Krotoszyn 
i składa się z gruntu i budyn-
ku. Cena wywoławcza gruntu 
wynosi 72 363 złotych, cena 
wywoławcza budynku maga-
zynowo-składowego wolno 
stojącego o pow. użytkowej 1 
314 m² wynosi 121 230 zło-
tych. Oferty w zamkniętej ko-
percie z dopiskiem „Przetarg 
– Zamkowy Folwark” należy 
składać w Urzędzie Miejskim 
w Krotoszynie, pokój nr 24.

W połowie stycznia dobiegła 
końca modernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w Kobiernie. 
Zakres robót obejmował generalny 
remont obiektu wraz z termo-
modernizacją oraz dobudowę 
szatni i wejścia głównego. 

W szkolnym budynku przepro-
wadzono wzmocnienie stropów i 
wymianę polep, izolację piwnic, 
wymianę konstrukcji i pokrycia 
dachu. Położono nowe tynki i 
okładziny wewnętrzne, nowe 
podłoża i posadzki. Docieplono 
ściany zewnętrzne, stropodachy, 
wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową. Remontu wymagała też 
instalacja elektryczna, wewnętrzna 
instalacja c.o. i wod.-kan. oraz ze-
wnętrzna sieć kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej. Pomieszczenia 
wymalowano. 

Prowadzone na dużą skalę ro-
boty w szkole rozpoczęły się w 
czasie ferii zimowych 2006 roku 
i trwały do stycznia br. W połowie 
zeszłego roku szkolnego zajęcia 
lekcyjne zostały przeniesione 
do innego, użytkowanego przez 
szkołę budynku. Funkcjonują tam: 
biblioteka, oddział przedszkolny 
i klasy dla dzieci młodszych. W 
czasie remontu prowadzono w nim 
naukę na dwie zmiany dla wszyst-
kich klas.

Cała inwestycja w Kobiernie 
rozpoczęła się w październiku 
2005 roku. Oprócz modernizacji 
budynku szkolnego w jej zakres 
wchodzi także budowa sali gim-
nastycznej o wymiarach 24x12m 
wraz ze znajdującym się na par-
terze zapleczem, czyli szatnia-
mi, sanitariatami, magazynem i 
pokojem trenera. Na pierwszym 
piętrze dobudowanej części znajdą 

się pomieszczenia dla biblioteki, 
stołówki, kuchni, pracowni kom-
puterowej i pracowni muzycznej. 
Przejście z nowej części szkoły 
do starej zapewni użytkownikom 
łącznik. Obecnie trwają prace 
związane z wykonaniem przy-
krycia sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem oraz roboty ogólnobu-
dowlane i instalacyjne wewnątrz 
obiektu.

Ostatnim etapem inwestycji 
będzie zapospodarowanie terenu 
wokół szkoły i sali gimnastycznej. 
Związane jest to z ogrodzeniem 
części obiektu, wykonaniem boi-
ska sportowego, bieżni okólnej i 
prostej i skoczni w dal. 

Zakończenie wszystkich prac 
planowane jest na koniec czerwca 
2007 roku. W najbliższych dniach 
powinno zostać wydane pozwo-
lenie na użytkowanie wyremon-
towanego gruntownie budynku 
szkolnego, natomiast pozwolenie 
na użytkowanie całości będzie 
możliwe dopiero po zakończeniu 
inwestycji, czyli na przełomie lip-
ca i sierpnia 2007 roku. 

Koszt kobierskiej inwestycji 
szacowany jest na około 3,5 mln 
zł. Do tej pory wydano na nią 
około 2 mln zł. Generalnym wy-
konawcą wyłonionym w drodze 
przetargu nieograniczonego jest 
Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane „Krodomex” sp. z 
o.o. 

(kur-eliz)

Lekcje
w odnowionej szkole
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Klasa pierwsza w wyremontowanej klasie

Finał w Roszkach!

W piątek 26 stycznia br. 
w Roszkach odbył się odbiór po-
usterkowy inwestycji. 9 stycznia 
podczas wcześniejszego odbio-
ru w zmodernizowanych obiek-
tach stwierdzono niewielkie 
usterki. Tym razem odbiór prze-
biegł pomyślnie, usterki zostały 
usunięte.

Oprócz inspektorów nadzo-
ru, przedstawiciela wykonawcy, 
użytkowników obiektów oraz pra-
cowników Wydziału Gospodarki 
i Inwestycji, z ramienia urzędu 
odpowiedzialnych za prowadzenie 
inwestycji, w spotkaniu odbioro-
wym wziął udział burmistrz Julian 
Jokś oraz jego zastępcy Ryszard 
Czuszke i Franciszek Marszałek

Modernizacje trzech obiek-

tów rozpoczęto w lipcu 2006 r. 
Prace objęły budowę kotłowni 
przy szkole wraz z instalacją c.o. 
w budynkach szkoły, świetlicy 
oraz remizy OSP. Przeprowadzono 
też termomodernizację budynków 
szkoły, świetlicy, remizy: wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, wy-
mianę pokryć dachowych szkoły 
i świetlicy, docieplenie budynków 
oraz roboty ogólnobudowlane we-
wnętrzne w obiektach.

Prace wewnątrz budynku szko-
ły trwały do końca sierpnia. 1 
września minionego roku zajęcia 
szkolne rozpoczęły się w wyre-
montowanych izbach lekcyjnych. 
12 października w budynku szkoły 
uruchomiono kotłownię wraz z in-
stalacją centralnego ogrzewania.

Podstawowy koszt inwe-
stycji wyniósł ok. 1 mln zł 
z czego 450 tys. zł zostało po-
zyskane przez Urząd Miejski 

w formie pożyczki preferencyj-
nej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. (sław-mm)
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Komisja obejrzała również nową kotłownię

Realizowane od lipca 2006 roku zadanie dotyczące mo-
dernizacji szkoły podstawowej, świetlicy wiejskiej oraz 
remizy OSP w Roszkach zostało zakończone.

Nowy projekt
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnospraw-
nych przystąpiło do realizacji projektu ,,Aktywna 
droga do pracy”.

Projekt jest współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego 
F u n d u s z u  S p o ł e c z n e g o 
w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich. Jego celem jest pomoc 
w rozwoju zatrudnienia poprzez 
promowanie możliwości zatrud-
nienia i ducha przedsiębiorczości, 

równych szans oraz inwestowania 
w zasoby ludzkie.

Zadaniem wyżej wymienione-
go projektu jest zaktywizowanie 
50 osób, które pozostają w ewi-
dencji osób bezrobotnych nieprze-
rwanie ponad 24 miesiące od daty 
ostatniej rejestracji.

Projekt obejmuje przeprowa-

dzenie szkoleń teoretycznych 
i praktycznych z opieki nad 
osobami starszymi i niepełno-
sprawnymi. W ich skład wchodzą 
szkolenia z psychologii, geriatrii, 
pielęgniarstwa, rehabilitacji oraz 
pracy socjalnej. Zajęcia prak-
tyczne odbędą się w placówkach 
opiekuńczych i skonfrontują zdo-
bytą wiedzę teoretyczną z możli-
wościami praktycznymi. Projekt 
przewiduje również aktywizację 
bezrobotnych poprzez prowadze-

nie grup wsparcia. Stanowią one 
doskonałą formę przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, gdyż 
przedstawiają dobre przykłady 
i wskazują drogę do poprawy 
jakości życia oraz możliwości 
dalszego kształcenia się.

Biuro projektu znajdu-
je się w siedzibie Centrum 
Koordynacyjno-Informacyjnym 
na ul. Zdunowskiej 12, tel. 
510 342 773.

(cki)

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość,

że 25 stycznia 2007 r. zmarł

Śp.
Władysław Robakowski

pracownik
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie

Żegnamy wyjątkowego
człowieka,

pracownika całym sercem
oddanego społeczności wiejskiej

i sprawom rolnictwa
oraz wspaniałego kolegę. 

Rodzinie zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia 

składają

Burmistrz i Pracownicy
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie

Inwestycje
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28 grudnia 2006 roku odbyła 
się czwarta w kadencji sesja Rady 
Miejskiej. Radni przyjęli na niej 
jednogłośnie oświadczenie, że nie 
popierają utworzenia wojewódz-
twa środkowopolskiego i chcą, 
aby powiat krotoszyński pozo-
stał w istniejącym województwie 
wielkopolskim.

W oświadczeniu wyjaśnili, że 
obecny podział administracyjny 
kraju zapewnia gminie Krotoszyn 
funkcjonowanie i realizowanie za-
dań zgodnie z oczekiwaniami jej 
mieszkańców. Wniosek o przyjęcie 
oświadczenia złożył radny Andrzej 
Skrzypczak, który przytoczył wy-
niki sondy publicznej na temat 
utworzenia województwa środko-
wopolskiego. Wynika z niech, że 
społeczność lokalna nie popiera 
tej idei.

Chwalił wykonawcę
Z możliwości składania wnio-

sków i zapytań skorzystał m.in. 
przewodniczący Rady Osiedla nr 
4 w Krotoszynie Stanisław Szpoper, 
który nawiązał do zakończenia 
prac związanych z budową kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej na 
Parcelkach. Jego zdaniem zakoń-
czenie inwestycji poprawi stan eko-
logiczny osiedla. W imieniu Rady 
Osiedla nr 4, jak i mieszkańców, 
podziękował burmistrzowi, pra-

cownikom Wydziału Gospodarki 
i Inwestycji oraz wykonawcom 
za ogrom starań i prac włożonych 
w pomyślnie zrealizowane przed-
sięwzięcie. Jednocześnie zwrócił 
się z prośbą do nowo wybranej 
Rady, burmistrza Joksia i starosty 
Leszka Kulki o podjęcie działań 
w celu poprawy stanu nawierzchni 
osiedlowych ulic.

Wybrali do komisji
W dalszej części obrad Rady 

podjęto uchwałę o wyborze człon-
ków Komisji Rewizyjnej, której 
zadaniem jest opiniowanie wykona-
nia budżetu gminy. W jej skład we-
szli: Bronisław Kaczmarek, Marek 
Płócieniczak, Andrzej Pospiech 
oraz Paweł Radojewski. Na czele 
stoi Marian Skotarek, wybrany na 
wcześniejszej sesji.

Ponadto podjęto uchwały do-
tyczące powołania dwóch ko-
misji: inwentaryzacyjnej oraz 
doraźnej do spraw opracowania 
zmian w “Statucie Miasta i Gminy 
Krotoszyn”. Przewodniczącym tej 
drugiej został radny Skotarek.

Przebudowa dróg
Podjęto także uchwałę w sprawie 

wykazu wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2006. 
Dotyczą one modernizacji regional-
nego układu transportowego, mo-
dernizacji ulic w Krotoszynie oraz 
inwestycji w Roszkach. W związku 
z tym w 2007 roku doczekamy się 
dokumentacji na przebudowę cią-
gu dróg powiatowych i gminnych 
w Krotoszynie z włączeniem do 
dróg krajowych nr 15 i 36. W wydat-
kach tych ujęte zostały też płatności 
za budowę chodnika z ciągiem pie-
szo-rowerowym na ul. Koźmińskiej 
i Mickiewicza oraz opracowanie 
dokumentacji na modernizację ul. 
Ostrowskiej wraz ze skrzyżowa-
niami. Uchwała dotyczyła również 
zapłaty za modernizację Szkoły 
Podstawowej, świetlicy wiejskiej 
oraz remizy OSP w Roszkach (od-
dane do użytku w styczniu) .

Nowi-starzy dyrektorzy
Na zakończenie sesji przed-

stawiono wyniki konkursów na 
stanowiska dyrektorów jednostek 
organizacyjnych. Dyrektorem 
Ośrodka Sportu i Rekreacji został 
Ryszard Nowaczyk, Krotoszyńskiej 
Biblioteki Publicznej – Ewa 
Bukowska, Krotoszyńskiego 
Ośrodka Kultury – Wojciech 
Szuniewicz, Warsztatu Terapii 
Zajęciowej – Paweł Kaczmarek, 
Krytej Pływalni Wodnik – Jacek 
Cierniewski. (mag)

Czwarta sesja
Nie popieramy idei utworzenia województwa środkowopolskiego... 
– oświadczyli zgodnie radni na ostatniej sesji w minionym roku.
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Radni nie popierają utworzenia województwa środkowopolskiego

Czy straże miejskie i gminne mogą wykorzystywać foto-
radary do kontroli prędkości pojazdów? Zdecydowanie 
tak - odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. 

Radar i strażnicy

Ustawa Prawo ruchu drogowego określa w art. 131 ust. 1. pkt 2., 
że minister spraw wewnetrznych i administracji jest upoważniony do 
tego, by w drodze rozporządzenia określił warunki i tryb udzielania 
upoważnień do zatrzymywania pojazdów lub wykonywania niektórych 
czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariu-
szy innych organów oraz strażników straży gminnych (miejskich). 
Wypełnieniem tej delegacji ustawowej jest rozporządzenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
Kontroli ruchu drogowego (Dz.U. nr 14 z 2003 r., poz.144 z późn. 
zmianą). 

Zgodnie z par. 13 ust. 1 – 3 tego rozporządzenia czynności z zakresu 
kontroli ruchu drogowego mogą wykonywać w szczególności umundu-
rowani strażnicy straży gminnych (wiejskich). Według par. 17 ust. 1. pkt 
1c. strażnicy ci są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych 
w odniesieniu do kierujących pojazdami przekraczającymi dozwoloną 
prędkość. Natomiast ust. 2. tego paragrafu precyzuje, że czynności 
z zakresu kontroli ruchu drogowego wobec kierujących pojazdem 
przekraczających dozwoloną prędkość wykonywane są wyłącznie przy 
użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej 
prędkości. 

Z powyższego wynika, iż strażnicy miejscy i gminni mają peł-
ne prawo do dokonywania kontroli prędkości pojazdów z wy-
korzystaniem fotoradarów oraz do nakładania mandatów kar-
nych wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. 
Prawa tego nie zmieniają dwa wydane ostatnio wyroki sądowe.  
Jednoczesnie informujemy, że jednoznaczne zapisy upoważniające 
straże miejskie i gminne do posługiwania się fotoradarami znalazły 
się w projekcie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, który jest na 
ostatnim etapie uzgodnień międzyresortowych.

źródło: Serwis samorządowy PAP
– http://www.samorzad.pap.com.pl/

Śladami kolejki
23 stycznia br. w Urzędzie 

Miejskim odbyło się pierwsze 
spotkanie w sprawie odbudowy 
zabytkowej infrastruktury kole-
jowej oraz budowy ścieżki pie-
szo-rowerowej na trasie dawnej 
kolei wąskotorowej Krotoszyn 
– Pleszew.

Inwestycja ta oprócz rozpo-
wszechniania turystyki rowerowej 
i promowania obszarów objętych 

siecią ochrony przyrody Natura 
2000 (Dąbrowy Krotoszyńskie) 
mogłaby popularyzować również 
historię kolei wąskotorowej i 
PKP. Istnieje możliwość pozy-
skania na to zadanie dofinanso-
wania ze środków unijnych. 

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz powia-
towych i gminnych Krotoszyna 
i Rozdrażewa oraz Pleszewa. 

Burmistrz Julian Jokś zapro-
ponował zebranym podpisanie 
porozumienia między jednost-
kami samorządowymi w spra-
wie wspólnej realizacji zadania. 
Projekt przekazano uczestnikom 
spotkania i ustalono, że samorzą-
dy w ciągu dwóch tygodni podej-
mą decyzję, czy przystąpią do 
porozumienia.

(daw-mm)

Autokar czeka na pasażerów
W ostatnich dniach zeszłego roku Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie wzbo-
gacił się w autobus turystyczny na 50 miejsc. 

Pojazd ma klimatyzację, wypo-
sażony jest w barek kawowy, wc 
i sypialnię 
dla dru-

giego kierowcy. Spełnia wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa i nadaje 

się doskonale do dalekich 
wyjazdów turystycz-

nych. Będą 

mogły z niego korzystać odpłatnie 
także lokalne biura turystyczne, 
które dotąd wypożyczały auto-
kary z placówek spoza naszego 
miasta.

Autobus ma siedem lat, MZK 
kupił go w drodze przetargu za 
263 tys. zł Nowy kosztował-
by 370 tys. euro. Pieniądze na 
kupno pochodziły po połowie: 
z oszczędności MZK i z budżetu 
gminnego. Przed podjęciem de-
cyzji o zakupie pracownicy kro-
toszyńskiego przewoźnika spraw-
dzili stan techniczny pojazdu.

(eliz)

Samorząd
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Kto wejdzie do strefy?
23 stycznia w sali konferencyjnej pływalni „Wodnik” odbyło 
się spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” na temat 
możliwości inwestowania w krotoszyńskiej podstrefie inwesty-
cyjnej.

Na spotkanie burmistrz Julian 
Jokś zaprosił przedsiębiorców 
z Krotoszyna i okolicznych miast, 
potencjalnych zainteresowanych 
rozwojem dzialności gospodarczej 
na terenie podstrefy Krotoszyn. 
Wiceprezes „Invest-Parku” 
Jarosław Witkowski objaśnił przed-
siębiorcom zasady iwnestowania 
w podstrefie.

O utworzenie na gmin-

nym obszarze inwestycyjnym 
podstrefy WSSE gmina Krotoszyn 
zabiegała od dłuższego czasu. 
Głównym atutem podstrefy jest 
zwolnienie danej firmy z podatku 
dochodowego przez okres funk-
cjonowania stref ekonomicznych 
w Polsce, zgodnie z dotychcza-
sowymi ustaleniami unijnymi do 
2017 roku.W grudniu minionego 
roku ukazało się w Dzienniku 

Ustaw rozpo-

rządzenie Rady Ministrów o przy-
łączeniu do wałbrzyskiego „Inwest 
Parku” nowych podstref, w tym 
także prawie 50 hektarów z gminy 
Krotoszyn. W ich skład wchodzi 
ponad 36-hektarowy teren firmy 
„Mahle Polska”, włączony już 
wcześniej ze względu na spełnienie 
warunków inwestycyjnych, oraz 
prawie 14 hektarów należących do 
gminy.

Oba tereny tworzą teraz jedną 

podstrefę. Kolejnych inwesto-
rów, zainteresowanych lokaliza-
cją przedsiębiorstwa w podstrefie 
Krotoszyn, nie obowiązują dotych-
czasowe warunki – realizacja nowej 
inwestycji o wartości co najmniej 
40 mln eur lub utworzenie przynaj-
mniej 500 nowych miejsc pracy. 
Aktualny przepis mówi o koniecz-
ności przeprowadzenia inwestycji 
wartości minimum 100 tys. euro. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

przedstawia także bardzo 
dokład-
n i e , 
j a k i e -
go typu 
działal-
ność go-
spodar-
czą wolno 
prowadzić 
w podstre-
fie, wyklu-
czone są 
na przykład 
firmy ga-
stronomicz-
ne, hotelar-
skie, usługi 
informatycz-
ne czy roboty 
budowlane. 

Wiceprezes 
Witkowski 
wyjaśni ł , 

że prawo do 
korzystania 

z ulg typowych dla podstrefy przed-
siębiorca może uzyskać także na 
własnym terenie, jeśli zainwestuje 
100 tys. euro i utworzy 50 miejsc 
pracy. Zezwolenie na prowadzenie 
firmy w podstrefie – po przeprowa-
dzeniu rozmów i zaakceptowaniu 
biznesplanu wydaje zarządzający, 
czyli „Invest-Park”, tym firmom, 
które uzyskały zgodę na prowa-
dzenie działalności od burmistrza 
Krotoszyna. (eliz)
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Wiceprezes Jarosław Witkowski przedstawił zasady inwestowania w podstrefie
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Burmistrz przypomniał, że w naszej gminie od 10 lat
istnieje system zwolnień z podatku od nieruchomości

Zachęty dla inwestujących
w strefie

Poniżej przedstawiamy informację dla przedsiębior-
ców zainteresowanych strefą inwestycyjną. Tekst 
pochodzi ze strony www.invest-park.com.pl.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK” 
została ustanowiona na 20 lat, tj. do 29 maja 2017 r. Do tego czasu 
przedsiębiorcy inwestujący na terenie WSSE mogą uzyskać pomoc 
publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia 
nowych miejsc pracy, w związku z realizacją nowej inwestycji w postaci 
ulgi w podatku dochodowym.

Grunty włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
stanowią własność WSSE lub gmin – wspólników spółki, mają uregulo-
wany stan prawny (są wolne od obciążeń), a zgodnie z planem zagospo-
darowania przestrzennego są terenami przemysłowymi. Zarząd nad tymi 
gruntami sprawuje „INVEST-PARK”, który przeprowadza procedurę 
aż do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 
na terenie strefy i sprzedaży gruntów. Wszystkie czynności związane 
z zakupem działek budowlanych i uzyskaniem zezwolenia na prowa-
dzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, uprawniającego do 
otrzymania pomocy publicznej, dokonywane są w jednym miejscu.

Dobrze rozwinięta sieć drogowa i kolejowa, międzynarodowe lot-
nisko we Wrocławiu, jak również bliskość granic z Republiką Czeską 
i z Niemcami sprzyja kontaktom kooperacyjnym i handlowym.

Inwestor może uzyskać z tytułu kosztów nowej inwestycji pomoc 
w wysokości do 50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia 
pomocą (w przypadku podstrefy Wrocław intensywność pomocy wynosi 
40%). Warunek: przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą 
nie krócej niż pięć lat, a minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych 
wynosi 100 tys. eur. Przez nową inwestycję rozumie się inwestycję 
związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa.

Ponadto przedsiębiorca uzyskać może zwolnienie z podatku od 
nieruchomości. Decyzja w sprawie zwolnienia z tego podatku leży 
w gestii gminy, na terenie której realizowana jest inwestycja. Gminy, 
na terenie których położona jest WSSE „INVEST-PARK”, wyrażają 
wolę zwolnienia przedsiębiorców z tego podatku („Na terenie naszej 
gminy z sytemu zwolnień z podatku od nieruchomości, systematycz-
nie modyfikowanego, przedsiębiorcy rozwijający działalność mogą 
korzystać już od 1996 r.” – dop. eliz).

Pomoc publiczna udzielana małemu lub średniemu przedsiębiorcy 
podwyższana jest z 50 do 65% (w przypadku podstrefy Wrocław z 40 
do 55%) wielkości poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich 
kosztów pracy pracowników nowo zatrudnionych.

Pomoc publiczna uzyskiwana z różnych źródeł podlega sumowaniu 
i nie może przekroczyć 50% (lub 65% w przypadku przedsiębiorstwa 
małego lub średniego) wielkości poniesionych kosztów inwestycji lub 
dwuletnich kosztów pracy pracowników nowo zatrudnionych (w przy-
padku podstrefy Wrocław 40% lub odpowiednio 55%).

W przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego 
projektu inwestycyjnego (koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą 
publiczną przekraczają 50 mln eur) maksymalną wielkość pomocy 
ustala się według wzoru:

I = R x (50.000.000 eur + 0,5 x B + 0,34 x C)
gdzie:
I – wielkość pomocy dużego projektu inwestycyjnego
R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji
B – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą 

 powyżej 50 mln eur nie przekraczającą 100 mln euro
C – wielkość kosztów inwestyji kwalifikujących się do objęcia pomocą 

 przekraczającą 100 mln eur.

25 września 2006 r. pomiędzy Julianem Joksiem, burmistrzem Krotoszy-
na, a Mirosławem Greberem, prezesem  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, została zawarta umowa zlecenie. Zgodnie z jej treścią 
przetargi na sprzedaż lub inną formę udostępnienia terenu podstrefy przy 
ul. Ostrowskiej w imieniu Miasta i Gminy Krotoszyn prowadzi WSSE. O 
cenie wywoławczej oraz o ostatecznej cenie sprzedaży w drodze bezprze-
targowej decyduje MG Krotoszyn. 

DANE KONTAKTOWE 
WSSE „INVEST PARK” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Walbrzych 
tel. 074 664 91 64, 664 91 63, faks 074 664 91 62

e-mail: invest@invest-park.com.pl
http://www.invest-park.com.pl

Osoby do kontaktu: Hanna Sędziak, Dariusz Kasprowicz, Mariusz Fe-
doruk

Burmistrz Julian Jokś, Urząd Miejski
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 
tel. 062 725 42 01, 062 722 74 14 

e-mail: um@krotoszyn.pl
http://www.krotoszyn.pl

Podstrefa Krotoszyn
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Na uroczystość przybyło 90 
seniorów. Kilka dni wcześniej 
zostały wysłane do gości zapro-
szenia, a dzieci zabrały się za 

wykonanie laurek oraz drobnych 
prezentów. Panie wychowawczy-
nie wraz z rodzicami przygoto-
wały kostiumy i rekwizyty, nato-
miast piękną dekorację wykonali 
uczniowie klasy III.

Uroczystość miała miejsce 
w sali Domu Ludowego w Lu-
togniewie. Rozpoczęły ją jasełka 
w wykonaniu klasy II wyreżyse-
rowane przez nauczycielkę Beatę 
Wojtaszek-Królik. Potem wystą-
pili ze swoim wesołym progra-
mem trzecioklasiści przygotowa-
ni przez Marzenę Krysztoforską, 
podczas którego śpiewali m.in. 
piosenkę w języku niemieckim 
o babuni jeżdżącej motorynką 
w kurniku bez hamulców, sygnału 

i świateł. Nie mniej ciekawy pro-
gram zaprezentowali uczniowie 
Łucji Minty z klasy I. Na koniec 
dzieci z oddziału przedszkolnego 
zaprezentowały przygotowane 
pod okiem Iwony Kaszubowskiej 
przedstawienie o Nowym Roku. 
Przedszkolaki z zapałem wcieliły 
się w odgrywane role. W trakcie 
przedstawienia dostojni goście 
raczyli się poczęstunkiem, który 
przygotowały mamy.

W zorganizowanie uroczysto-
ści wszyscy włożyliśmy wiele 
pracy, ale warto było. Seniorzy 
byli zachwyceni! Wszyscy wspa-
niale się bawili i nagrodzili nas 
brawami i uśmiechami.

Marzena Krysztoforska

Przedstawienie w Lutogniewie
Jak co roku klasy I-III oraz 
oddział przedszkolny wraz 
ze swoimi wychowawczy-
niami ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w 
Lutogniewie i przy pomocy 
mam zorganizowały uro-
czystość dla swoich uko-
chanych Babć i Dziadków. 
W tym roku Dzień Babci 
i Dziadka odbył się już 10 
stycznia. 

Ferie w mieście
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Szkolne popisy wzbudziły zainteresowanie babć i dziadków

Dobiegły końca zajęcia dla 
dzieci ze szkół podstawowych, 
organizowane w zimowe wa-
kacje przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Krotoszyński Ośrodek 
Kultury i Krotoszyńską Bibliotekę 
Publiczną.

Od 15 do 19 stycznia młodzi 
krotoszynianie, w godz. 9.00 do 
13.00, brali udział w grach i za-
bawach prowadzonych na terenie 
OSiR-u, odwiedzili krytą pływal-
nię Wodnik i kręgielnię, strzelnicę 
LOK. W piątek 19 stycznia wszy-

scy odebrali dyplomy uczestmi-
ctwa oraz płytę CD z pamiątko-
wymi fotografiami.

Od 22 do 26 stycznia trwały 
półkolonie w Krotoszyńskim 
Ośrodku Kultury. Tu również za-
planowano dla uczniów spędzają-
cych wolny czas w mieście zajęcia 
sportowe, wyjście na pływalnię, 
do kręgielni i kina. Dużą atrak-
cją był wyjazd do wrocławskiego 
Teatru Lalek na przedstawienie 
Kopciuszek oraz do poznańskiego 
Muzeum Motoryzacji.

Aż osiem dni zabaw, zajęć 
plastycznych, komputerowych 
wraz z balem karnawałowym na 
zakończenie, przygotowała dla 
dzieci Krotoszyńska Biblioteka 
Publiczna. Zajęcia były prowadzo-
ne w obu tygodniach ferii od po-
niedziałku do środy i w piątki.

Na szczęście nie zawiodła 
w tym roku aura zimowa i pada-
jący w ostatnich dniach ferii śnieg 
pozwolił dzieciom i młodzieży na 
prawdziwe zimowe zabawy.

(eliz)

Relaks i zabawa
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Galeria uczniowska ponownie
17 stycznia w Szkole Podstawowej w Świnkowie zorganizowano drugą edycję 
Międzyszkolnej Galerii Plastycznej. Podobnie jak w roku ubiegłym jej celem 
było wyzwalanie twórczej aktywności uczniów, ujawnianie talentów plastycz-
nych oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni twórczej.

W konkursie udział wzięło 71 
uczniów z trzynastu szkół pod-
stawowych z Krotoszyna oraz 
Rozdrażewa. Do Świnkowa wraz 
z opiekunami przyjechali uczest-
nicy: z SP nr 3 w Zespole Szkół 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Krotoszynie, SP nr 1 w Zespole 
Szkół nr 3 w Krotoszynie, 
Zespół Szkół nr 1z Oddziałami 
Integracyjnymi w Krotoszynie, SP 
nr 8 w Krotoszynie, SP w Zespole 
Szkół w Orpiszewie, SP w Roszkach, 
Benicach, Lutogniewie, Gorzupi, 
Biadkach oraz Szkół Podstawowych 
z Nowej Wsi i Wierzbna.

Zadanie konkursowe polegało 
na wykonaniu pracy malarskiej 
lub rysunkowej. Uczniowie klas 
I-III mieli do wyboru jeden z te-
matów: „Moja rodzina, mój dom, 
moja miejscowość”, „Zaczarowane 
instrumenty”, „Świat moich ma-
rzeń”. Starsi z klas IV-VI praco-
wali nad realistycznym studium 

lub dowolnej interpretacji jednej 
z zaproponowanych kompozycji 
martwej natury. Nad zachowaniem 
regulaminu czuwali nauczyciele 
przewodniczący: Klaudia Szubert 

i Małgorzata Przybyła. Dzieci pra-
cowały około 90 minut, tworząc 
wyjątkowe i niepowtarzalne obrazy. 
Nauczyciele plastycy z komisji kon-
kursowych mieli nie lada orzech do 
zgryzienia, aby wyłonić najciekaw-
sze kompozycyjnie, kolorystycznie 

i interpretacyjnie prace.
W grupie młodszej I nagrodę 

przyznano Paulinie Witkowskiej 
(SP Świnków), II – Urszuli Kot (SP 
nr 8 w Krotoszynie), III – Hannie 
Lisiak (SP Roszki), wyróżnienia: 
Dominik Bartnik (ZS nr 1z OI), 
Aleksandra Zwierz (SP Biadki) 
oraz Wiktoria Maria Wujczyk (SP 
nr 8).

W grupie starszej I miejsce za-
jęła Paulina Teodorczyk (SP Nowa 
Wieś), II – Michał Zwierz (SP 
Biadki), III – Bernadeta Szlachta 
(SP Roszki). Wyróżniono pra-
ce: Katarzyny Olejnik (SP nr 8), 
Weroniki Gościniak (SP Nowa 
Wieś) i Edyty Mazur (SP Biadki). 
Nagrody i wyróżnienia wręcza-
li: dyrektor SP Świnków Lidia 
Nadstawska – Zybała oraz Arleta 
Chrobot z Wydziału Oświaty 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego Krotoszynie.

Jolanta Tokarek
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W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych

Zapraszamy
na forum IS

Drogi Czytelniku, czy chciałbyś się 
podzielić swoimi spostrzeżeniami 
i uwagami na aktualne, dotyczące 
naszej gminy, tematy? Napisz. Lub 
przyjdź do redakcji. Czekamy na 
listy oraz e-maile podpisane imie-
niem i nazwiskiem. Na prośbę au-
tora zachowamy dane personalne 
do wiadomości redakcji. Tekstów 
anonimowych lub obelżywych nie 
traktujemy poważnie. Nadesłane 
listy będą w miarę możliwości pub-
likowane na łamach IS – zastrzega-
my sobie prawo skracania tekstów 
zbyt długich lub nie związanych 
z aktualnymi tematami. Nadesła-
nych tekstów nie zwracamy. 

Nasz adres:
Informacje Samorządowe

Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
tel. 062 722 74 52

is@um.krotoszyn.pl 

Gdzie znajdziesz 
IS?

Czasopismo jest dostarczane do do-
mów za pośrednictwem poczty, ale 
ze względu na wielkość nakładu – 6 
000 egzemplarzy – może nie docie-
rać do wszystkich. Osoby, które nie 
otrzymały Informacji Samorządo-
wych, znajdą je w Urzędzie Miej-
skim: w punkcie informacyjnym, 
w sekretariacie oraz w Wydziale 
Promocji, Przedsiębiorczości i In-
tegracji Europejskiej (pok. 46). IS 
są wykładane także w holu Urzędu 
Stanu Cywilnego (Rynek-Ratusz) 
oraz w Gminnym Centrum Infor-
macji (budynek Biblioteki). 

(red.)

Wyznaczyli
inkasentów

Mały biznes

Duże zainteresowanie wzbu-
dziła ostatnio zmiana przepisów 
dotyczących znaczków skarbo-
wych, którymi do końca zeszłe-
go roku petenci opłacali wyko-
nywanie niektórych czynności 
urzędowych, np. wydanie aktu 
małżeństwa, pozwolenie na bu-
dowę. Jedna z uchwał podjętych 
na ostatniej sesji ma za zadanie 
ułatwić mieszkańcom naszej gmi-
ny wnoszenie opłat na nowych 
zasadach.

Do tej pory znaczki można 
było kupić w kilku punktach 
Krotoszyna, teraz opłatę za 
czynności urzędowe trzeba uiś-
cić w kasie organu podatkowego 

lub przelewem. To powoduje, że 
mieszkańcy gminy ponoszą do-
datkowe koszty. W związku z tym 
samorząd podjął na ostatniej sesji 
decyzję o wyznaczeniu inkasen-
tów opłat skarbowych. Należność 
za płatne czynności urzędo-
we będzie można uiścić także 
w innych miejscach: w Banku 
Spółdzielczym w Krotoszynie, 
w Starostwie Powiatowym 
i w ZOPO (Rynek- Ratusz).

Uchwała wejdzie w życie 
po 14 dniach od ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, 
czyli prawdopodobnie 1 marca.

(eliz) 

Do poboru marsz!
W dniach od 5 do 19 marca br. w 

Krotoszynie przeprowadzony zosta-
nie pobór wojskowy dla mężczyzn 
urodzonych w roczniku 1988. 

W związku z powyższym uro-
dzonych w tym roku poborowych, 
zamieszkałych na terenie Miasta i 
Gminy Krotoszyn, wzywa się do 
stawienia we wspomnianym ter-
minie przed komisją poborową. 
Komisja będzie urzędowała w bu-
dynku Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Młyńskiej 2B. Pobór roz-
poczyna się o godz. 7.15.

Należy zabrać ze sobą: dowód 
osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości, 
aktualną fotografię o wymiarach 3 
x 4 cm (bez nakrycia głowy), do-
kumenty lekarskie dotyczące sta-
nu zdrowia (w tym wyniki badań 
specjalistycznych przeprowadzo-
nych w okresie 12 miesięcy przed 
dniem stawienia się do poboru), 
potwierdzenie zgłoszenia się do re-
jestracji, dane osobowe rodziców i 
rodzeństwa.

(mm)

Regulamin dodatków

Krotoszyński Klub Pracy 
(Krotoszyn, ul. Rynek 1) za-
prasza do udziału w projekcie 
„Mój mały biznes – to marze-

nie można spełnić”. W przed-
sięwzięciu mogą wziąć udział 
osoby w wieku od 18 do 30 lat, 
absolwenci różnych typów szkół, 

niezarejestrowani 
bezrobotni, osoby 
mające pomysł 
na własną firmę. 
Zainteresowani 
proszeni są o kon-
takt z Magdaleną 
W i e c z o r e k 
z Klubu Pracy, 
tel. 062 722 65 
65 lub z Centrum 
Edukacji i Pracy 
Młodzieży, Kalisz, 
ul. Skalmierzycka 
10, tel. 062 502 
38 33, e-mail: 
ceip_kalisz@in-
etia.pl

(red.)

Zgodnie z porządkiem obrad 
sesyjnych 25 stycznia br. rad-
ni podjęli uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
ustalenia regulaminu na 2007 rok. 
Nowy regulamin określa warunki 
przyznawania dodatków dla na-
uczycieli zatrudnionych w placów-
kach oświatowych prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Krotoszyn. 
Dotyczy to dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz także szcze-
gółowych warunków obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw.

Ponadto podjęto uchwałę 
w sprawie ustalenia regulaminu 
na rok 2007 określającego wy-
sokość nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego, szczegó-
łowe zasady jego przyznawania 
i wypłacania. Na sesji zapadła 
także uchwała w sprawie utwo-
rzenia Samorządowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Kro-
toszynie z siedzibą w Gimnazjum 
nr 2.

(mag)
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Zaszkodziły media, nie wichura

Punkt poinformuje

W czwartek 18 stycznia wielu mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn dowiedziało się z mediów, że szalejąca w Polsce 
wichura zerwała dach z Krytej Pływalni WODNIK w Krotoszynie. 

Tymczasem prawda była nieco 
inna – silny poryw wiatru pode-
rwał wykonane z poliwęglanu 
przeźroczyste płyty świetlika 
umieszczonego nad halą base-
nową. Zerwanych zostało sześć 
płyt, z czego trzy wpadły do 
wody. Na dachu basenu w tym 
świetliku zamocowanych jest 
ponad 100 płyt tego rodzaju. 
O zdarzeniu została powiadomio-
na straż pożarna. Około dwudzie-
stu klientów pływalni opuściło 
budynek basenu, nikomu nic się 
nie stało.

– Jeszcze tej samej nocy, tuż 
po zdarzeniu, płyty zostały za-
mocowane na dachu pływalni. 
Gdyby dach nie został napra-
wiony, prawdopodobnie wiatr 
zdzierałby kolejne elementy. 
Dzięki szybkiej reakcji udało 
się uniknąć dalszych zniszczeń 
i tym samym basen bez proble-
mu mógł być czynny następnego 

dnia – mówi Jacek Cierniewski, 
dyrektor Wodnika.

Dyrektor uważa, że więcej 
szkody wyrządziła basenowi 
nie sama wichura, lecz niepre-
cyzyjne informacje przekazane 
przez radio i telewizję. – Na 
miejscu pojawiły się dwie eki-
py telewizyjne, ale kiedy prze-
konały się, że zerwane zostało 
zaledwie kilka elementów dach, 
u nie nakręciły żadnego mate-
riału. Szkoda, bo wypadałoby 
sprostować błędną informację 
– stwierdza Cierniewski.

Jeszcze przez kilka dni odbie-
rano w pływalni telefony z zapy-
taniem, czy dach został już po-
łożony i czy basen jest czynny. 
W weekend po zdarzeniu pły-
walnię odwiedziło ponad tysiąc 
osób mniej niż zazwyczaj w tym 
czasie. Również w ferie frekwen-
cja była niższa niż zwykle

(mm)

a
d

a
m

 a
u

g
u

s
ty

n
ia

k

Dach pływalni naprawiono jeszcze tej samej nocy

Organizatorami wystawy jest 
krotoszyńskie Muzeum oraz biało-
stockie stowarzyszenie „Szukamy 
Polski”. Stowarzyszenia zajmuje 
się promowaniem wiedzy na te-
mat kultury polskiej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wiedzy 
o wielonarodowej historii na-
szego kraju. Dziedzictwo Polski 
Jagiellonów i Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów powinno nam 
pomóc w asymilacji z krajami 
Unii Europejskiej i jednocześnie 
ułatwić pielęgnowanie naszej 
świadomości narodowej i dbanie 
o polskie interesy. Aspiracje do 
współistnienia z innymi nacjami 
na równych prawach mamy w tra-
dycji historycznej, warto o tym 
pamiętać, uczestnicząc w życiu 
Unii Europejskiej.

W skład ekspozycji wchodzą 

archiwalne fotografie zebrane 
przez stowarzyszenie, ukazują-
ce dawne Kresy Rzeczpospolitej 
i ich mieszkańców. Można na 
nich zobaczyć niegdysiejszych 
Wołynian, Ukraińców, Żydów, 
Polaków, a także Podlasian.

Wernisaż wystawy odbył się 
18 stycznia o godz. 17.00. Na 
spotkaniu wyświetlono rów-
nież film „Jak promień słońca” 
ukazujący Polaka, mieszkańca 
Wileńszczyzny, ks. prałata Józefa 
Obrębskiego z zaprzyjaźnionej 
z Krotoszynem Mejszagoły. 
Film został nakręcony na zlece-
nie Urzędu Miejskiego i KOK-u 
w zeszłym roku z okazji stulecia 
urodzin słynnego rodaka.

Wystawa będzie czynna do 
30 marca.

(eliz)

Punkt mieści się w Centrum 
Koordynacyjno-Informacyjnym 
przy ul. Zdunowskiej 12 
w Krotoszynie. Udziela informa-
cji o prowadzeniu mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz do-
stępnych dla nich środków pomo-
cowych z Unii Europejskiej.

W punkcie można uzyskać 
podstawowe informacje prawne, 
marketingowe, finansowe, podat-
kowe oraz na temat możliwości sfi-
nansowania przedsięwzięcia przez 

banki, firmy leasingowe i fundusze 
pożyczkowe. Ponadto przedsiębior-
cy mogą poznać w punkcie zasa-
dy przygotowywania wniosków 
o wsparcie, zakres finansowania 
przedsięwzięcia z programu unij-
nego oraz warunków formalnych 
i administracyjnych obowiązują-
cych tych, którzy ubiegają się o do-
finansowanie. Konsultant udziela 
informacji w poniedziałki, środy 
i czwartki od 8.00 do 16.00 oraz we 
wtorki i piątki od 12.00 do 16.00.

Usługi świadczone w punkcie 
są bezpłatne z uwagi na współfi-
nansowanie ze środków wsparcia 
udzielonego przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości i reali-
zowane są w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
– poddziałanie 1.1.1 Wsparcie in-
stytucji otoczenia biznesu zrzeszo-
nych w sieci Krajowego Systemu 
Usług dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. (mag)

Zapraszamy małych i średnich przedsiębiorców oraz osoby, które chcą otworzyć 
działalność gospodarczą, do nowo powstałego punktu konsultacyjnego Euro-
centrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Hołd powstańcom 
1 stycznia 1919 roku Krotoszyn 

został wyzwolony przez kompa-
nię powstańców wielkopolskich 
z Pleszewa i załogę pociągu pan-
cernego Poznańczyk. Wspomagała 
ich miejscowa Straż Ludowa. 1 
stycznia 2007 r. w 88. rocznicę 
tego wydarzenia w kościele pw. 
św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie 
odprawiono uroczystą mszę św. 
Potem przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy i powiatu 
oraz delegacje organizacji i szkół 
przeszły pod pomnik Powstańców 
Wielkopolskich, gdzie złożono 
wiązanki kwiatów.

(eliz)
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Złożono wiązanki kwiatów

Unia już tu była. Taki, nieco prowokacyjny tytuł, nosi 
nowa wystawa prezentowana w Muzeum Regionalnym 
im. Hieronima Ławniczaka. 

Wystawa fotograficzna
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Wernisaż zainteresował także młodzież szkolną
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