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Dobre rady z Bud¿etem
 W najbliższych dniach do każdego gospodarstwa do-
mowego w gminie Krotoszyn za pośrednictwem
Poczty Polskiej trafi wydana przez samorząd bro-
szurka Budżet 2008. Broszurka omawia założe-
nia tegorocznej gospodarki finansowej samorzą-
du oraz podatki i opłaty lokalne. Razem z nią miesz-
kańcy gminy Krotoszyn dostaną zeszyt Dobre rady na

odpady, będący przewodnikiem po regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku w naszej gminie. Dobre rady wy-
drukowano z budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.                                       (eliz)

Dobry wynik podczas eliminacji na
stadionie miejskim by³ przepustk¹ do
wyjazdu na zawody w Ostrzeszowie.
Czytaj s. 5
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Urz¹d Miejski w Krotoszynie

Centrala (62) 725 42 01
Faks (62) 725 34 36
Punkt Informacyjny (62) 722 74 58
Sekretariat Burmistrza (62) 722 74 14
Biuro Rady Miejskiej (62) 722 74 51

(62) 722 74 07
Stra¿ Miejska (62) 722 74 57

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia-
³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c
pod numer 0800 234 024, mo¿na uzyskaæ in-
formacje na temat spraw za³atwianych w Urzê-
dzie.

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.

Starostwo Powiatowe (62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 35 84
(62) 725 44 56

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

(62) 725 36 68
(62) 725 39 96

Urz¹d Skarbowy (62) 725 42 45

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

15 kwietnia w godz. 14.00 -
15.00 w Krotoszyńskiej Bi-
bliotece Publicznej radny
Zygmunt Kozupa będzie
przyjmował wnioski miesz-
kańców oraz objaśniał zasa-
dy odliczeń podatkowych.

Urząd Skarbowy zaprasza w
sobotę 19 kwietnia wszyst-
kich podatników do odwie-
dzenia swej siedziby na ul.
Polnej. Od godz. 8.00 do 12.00
pracownicy skarbówki będą
odpowiadali na pytania zain-
teresowanych, przyjmowali
zeznania, pomagali w wypeł-
nieniu wniosków i deklaracji.

Do 21 kwietnia Gminne Cen-
trum Informacji przyjmuje za-
pisy na szkolenia komputerowe
dla osób bezrobotnych, emery-
tów i rencistów.

Muzeum Regionalne zaprasza
na wystawę Ku pokrzepieniu

serc. Tym razem w sali muze-
alnej wyeksponowane zostały
pamiątki patriotyczne z czasów
zaborów, jak: pocztówki, tele-
gramy, ceramika ozdobna i co-
dziennego użytku. Wystawa bę-
dzie czynna do końca maja.

Jeszcze do końca kwietnia w
Muzeum Regionalnym prowa-
dzone będą dla dzieci przed-
szkoli oraz uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych
Muzealne spotkania z

wiosną. Grupy można zgła-
szać telefonicznie pod nr. 062
722-61-47.

W turnieju wzięły udział
92 pary z 33 klubów z całej
Polski. Krotoszyn gościł pary
taneczne z Łodzi, Głogowa,
Milicza, Wrocławia, Pozna-
nia, Kępna i Ostrzeszowa, z
Warszawy, Bydgoszczy, Toru-
nia i Gdyni.

Sędziowie oceniający pod-
kreślili wysoki poziom tur-

Taniec na M³yñskiej
XIX Ogólnopolski

Turniej Tañca Towa-
rzyskiego o Puchar
Burmistrza Kroto-
szyna odby³ siê w
30 marca w hali
sportowej OSiR-u
przy ul M³yñskiej.

nieju i bardzo dobrą organi-
zację. Krotoszyn reprezento-
wały 3 pary z klubu Tańca
Show Dance działającego

przy Krotoszyńskim Ośrodku
Kultury, ale szczere gratula-
cje należą się: Agacie Mróz
(Perfekt Dance Wrocław),

Dominice Jasik (Centrum
Tańca Wypych Kalisz) i
Kamilowi Wieczorkowi
partnerującemu Agacie
(Perfekt Dance). Tych tro-
je krotoszynian znalazło
się w grupie laureatów, któ-
rym wiceburmistrz Ry-
szard Czuszke wręczał zło-
te puchary.

Klub Tańca Towarzy-
skiego Feniks, współorga-
nizator turnieju, zaprezen-
tował swoich adeptów w
programie tanecznym. Tur-
niej odbył się dzięki dofi-
nansowaniu Urzędu Miej-
skiego w Krotoszynie,
wsparciu  sponsorów i
ogromnemu zaangażowa-
niu wielu osób, którym ser-
decznie dziękujemy.

(mago)

Tenis w Bo¿acinie

Obejrzyj projektDni Krotoszyna na Błoniu
Big Cyc, Tatiana Okupnik, Avocado, Elvis Presley Revival

Band, Bahamas, The Aples to tylko niektóre atrakcje tego-
rocznych Dni Krotoszyna. Impreza odbêdzie siê na B³oniu.

30 maja pi¹tek, godz. 17.00 - 2.00
17.00 - 20.00 - prezentacje krotoszyñskich formacji muzycznych i
tanecznych.
21.00 - 22.30 - Big Cyc - koncert 20-lecia zespo³u.
23.00 - 24.00 - Avocado - doskona³y, 6-osobowy zespó³ wokalny.
00.15 - 2.00 - DJ i taneczne pl¹sy - zabawa taneczna, graj¹ DJ-e.

31 maja sobota, godz. 15.30 - 2.00
15.30 - 19.00 - Wielkopolska Biesiada Folkloru
19.00 - 20.00 - przerwa techniczna na montowanie zespo³u Tatiany
Okupnik.
21.00 - 22.15 - Tatiana Okupnik z zespo³em.
23.00 - 00.15 - Elvis Presley Revival Band - czeski sobowtór Presleya z
zespo³em.
00.30 - 2.00 - DJ i taneczne pl¹sy - zabawa taneczna, graj¹ DJ-e.

1 czerwca niedziela, godz. 10.00 - 21.30
10.00 - 15.00 - Przegl¹d Artystyczny Szkó³ i Przedszkoli
15.30 - 17.00 - El Koguto i kucharz Bartek – program dla dzieci z muzyk¹,
grami, zabawami i konkursami rodzinnymi. Wielkie gotowanie z dzieciaka-
mi i rodzicami oraz degustacja. Olimpiada sprawnoœciowa dla rodzinnych
dru¿yn co najmniej 3-osobowych.
17.10 - 18.10 - spektakl teatralny dla dzieci.
18.20 - 19.40 - Bahamas - dzieciêca gwiazda telewizji Polsat.
20.00 - 21.30 - The Aples - czeska formacja sk³adaj¹ca siê z samych
kobiet - 3 gitary i perkusja; przeboje lat 60. i 70 nie tylko dla fanów
rock&rolla.

Podczas Dnia Krotoszyna bêdzie czynny wysokiej klasy lunapark Roboland
z Leszna i pe³ny zestaw stoisk gastronomicznych. Teren imprezy bêdzie
ogrodzony. S³u¿by porz¹dkowe bêd¹ sprawdzaæ przy bramkach wejœcio-
wych uczestników imprezy. Po godzinie 22.00 na terenie imprezy bêd¹
mog³y zostaæ osoby nieletnie jedynie pod opiek¹ prawnych opiekunów. 

Rozgrywki przedszkolaków

W dniach od 10 kwietnia do 13
maja br. w sali 22 Urzędu Miej-
skiego wyłożony będzie projekt
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go rejonu ulic Koźmińskiej i Ko-
zala w Krotoszynie.

Każdy mieszkaniec, który
przyjdzie w tych dniach do Urzę-
du, będzie mógł zapoznać się z
powyższym projektem oraz z
prognozą oddziaływania zmian
na środowisko. Przypominamy,
że Urząd Miejski jest czynny w
godz. 7.30 - 15.30. Na 8 maja za-
planowano natomiast dyskusję
nad rozwiązaniami przyjętymi w

projekcie planu. Spotkanie roz-
pocznie się o godz. 12.00 i odbę-
dzie się w sali nr 3. Zgodnie z
art. 18 ust. 1 ustawy swoje uwa-
gi może wnieść każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu miejscowego.

Uwagi te należy składać na
piśmie do burmistrza Krotoszy-
na. Dokument musi zawierać
imię i nazwisko wnioskującego
lub nazwę jednostki organizacyj-
nej, adres, oznaczenie nierucho-
mości, której uwaga dotyczy.
Uwagi są przyjmowane w nie-
przekraczalnym terminie do 6
czerwca br.                              (eliz)

4 kwietnia br. w hali OSiR-u przy ul. M³yñskiej odby³ siê fina³ turnieju przedszkola-
ków o Puchar Burmistrza.  Po trzech dniach eliminacji do fina³u zakwalifikowa³y siê
przedszkola: Maciuœ, Weso³a Gromadka i Biedronka. W turniejach eliminacyjnych udzia³
wziê³y tak¿e: Przedszkole Lutogniew, Przedszkole Orpiszew, Bajka, Kubuœ i Miœ Usza-
tek. Po zaciêtej rywalizacji w finale zwyciê¿y³ zespó³ Maciusia przed Biedronk¹ i Weso³¹
Gromadk¹. W przerwach pomiêdzy konkurencjami odbywa³y siê wystêpy artystyczne
dzieci z poszczególnych przedszkoli. Uroczystego wrêczenia okolicznoœciowych pu-
charów, dyplomów oraz zdjêæ i s³odyczy dokona³ zastêpca burmistrza Franciszek Mar-
sza³ek oraz  p.o. dyrektor OSiR-u Grzegorz Majchszak. Impreza jest organizowana co
roku przez OSiR w Krotoszynie.                                                                                          (lew)

Zastêpca burmistrza Ryszard Czuszke wrêcza puchary zwyciêzcom jednej z
kategorii tanecznych
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Zarząd Miejsko-
Gminny OSP był orga-
nizatorem pucharo-
wych zawodów tenisa
stołowego w Bożaci-
nie. W rozgrywkach
wzięło udział 35 za-
wodników obu płci z 6
miejscowości.  Zdo-
bywcy miejsc I, II i III
w każdej kategorii
otrzymali puchary z
rąk prezesa Zarządu
MG OSP Jerzego Kala-
ka.

Najlepsi juniorzy:
Piotr Szymczak, Kry-
stian Polowczyk i To-
masz Stęclik (wszyscy
Bożacin). Kobiety: Dominika
Szczotka (Bożacin), Eliza Se-
rafiniak (Brzoza), Anna Dą-
browska (Kobierno). Męż-

czyźni: Marek Sójka (Gorzu-
pia), Stanisław Gdynia (Boża-
cin), Janusz Majewski (Boża-
cin).                                 (eliz)

Najlepszym sportowcom gratulacje sk³ada³
prezes Jerzy Kalak
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K r ó t k o
Od pocz¹tku lutego w bu-

dynku Urzêdu Miejskiego przy
ulicy Ko³³¹taja prowadzony jest re-
mont. W pierwszym etapie robo-
ty prowadzone s¹ w salach se-
syjnej i przyleg³ej. Do gruntow-
nej zmiany wizerunku obu po-
mieszczeñ przyczyni siê - oprócz
prac ogólnobudowlanych i wy-
miany instalacji elektrycznej -
wymiana mebli oraz za³o¿enie
klimatyzacji. W drugim etapie re-
mont obejmie pozosta³e po-
mieszczenia na pierwszym piê-
trze ³¹cznie z klatk¹ schodow¹.
Zwieñczeniem tych prac bêd¹ ro-
boty elewacyjne na obu budyn-
kach Urzêdu. Zakoñczenie robót
jest przewidziane na koniec wrze-
œnia br. Wykonawc¹ ca³ego re-
montu jest firma Krodomex. Do-
stawc¹ mebli - Fabryka Mebli
Kêpno-Jarocin.

Og³oszony przez gminê
przetarg na rozbudowê pêtli au-
tobusowej na Kopieczkach wy-
gra³a firma Gembiak-Mikstacki
sp.j. Przedmiotem zamówienia
by³a budowa nawierzchni jezdni
z kostki polbruk, budowa chod-
nika oraz dróg przyleg³ych bez-
poœrednio do ulicy Kopieczki.
Zgodnie z umow¹ prowadzone
przez krotoszyñsk¹ firmê roboty
zakoñcz¹ siê do 30 maja br. War-
toœæ inwestycji wynosi blisko 144
tys. z³.

Jeszcze w tym roku stanie
na Rynku nowa fontanna. Jej
centrum bêdzie stanowi³a ka-
mienna rzeŸba w kszta³cie cz³o-
wieka o wysokoœci oko³o 4,2 m.
Poniewa¿ rzeŸba jest ju¿ wyko-
nana, gmina og³osi³a przetarg na
jej monta¿, wykonanie niecki,
przygotowanie technologii wod-
nej oraz po³o¿enie wokó³ kostki
granitowej. Ca³oœæ winna zostaæ
ukoñczona do 31 sierpnia. Otwar-
cie ofert odby³o siê 20 marca. O
tym, jaka firma zajmie siê budow¹
nowej fontanny, dowiemy siê pod
koniec kwietnia, po sesji, na któ-
rej radni zadecyduj¹ o przyzna-
niu œrodków na inwestycjê.

Informacje Samorządowe - czasopismo Samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn, nakład 6 000. Redakcja: Izabela Bartoś, Jacek Kępa
(red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Korekta: Urszula Makieła. Współpracownicy: Sławomir Horyza, Marlena Nabzdyk, Lechosław
Witek, Roman Wosiek, Rafał Patalas. Adres: Urząd Miejski w Krotoszynie,  ul. Kołłątaja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 062 722 74
52, is@um.krotoszyn.pl. Skład: Intelis Media, druk: Agora Piła. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

2 kwietnia w sali konferencyj-

nej hotelu w Wodniku odbyła się

konferencja metodyczna dla na-

uczycieli wychowania fizycznego

pt. Szkolna kultura fizyczna i jej

twórcy. Organizatorem konferen-

cji był burmistrz Krotoszyna we-

spół z Samorządowym Ośrod-

kiem Doskonalenia Nauczycieli.

Spotkanie otworzył zastępca

burmistrza Krotoszyna Ryszard

Zabawy na przerwach
Wiele urz¹dzeñ

jest drogich, ale
czasami wystarczy
pomys³ i puszka
farby olejnej, aby
zapewniæ dzieciakom
w szkole sporo do-
brej zabawy - prze-
konywa³ z du¿ym
talentem profesor
Lisiecki uczestników
konferencji.

Czuszke. Wykład na temat ak-

tywności fizycznej uczniów pod-

czas przerw międzylekcyjnych

wygłosił prof. dr hab. Tomasz Li-

siecki z AWFiS w Gdańsku. Pre-

lekcja była ciekawa. bo podawa-

ła wiele przykładów organizacji

zajęć dla dzieci w czasie pobytu

w szkole i dane liczbowe na ten

temat. Jedne przykłady wymaga-

ły znacznych nakładów finanso-

wych, do realizacji innych były

potrzebne tylko dobre chęci na-

uczycieli i trochę czasu polekcyj-

nego. Naukowiec zaprezentował

wyniki badań, z których wynika,

że aktywni ruchowo w czasie

przerw uczniowie wykazują

większy zapał do nauki. Zorga-

nizowane lub w sposób niewi-

doczny kierowane przez nauczy-

cieli rozrywki sportowe pomię-

dzy lekcjami powodują także wi-

doczny spadek agresji uczniow-

skiej. Profesor zaprezentował

też film nakręcony w jednej ze

szwajcarskich szkół. Dotyczył

on zabaw na przerwach i bardzo

zainteresował krotoszyńskich

pedagogów sportowych. W cza-

sie przerwy kawowej niektórzy

z nich snuli już wizje adaptacji

podsuniętych

pomysłów na

gruncie ma-

c ierzystych

szkół.

Po prze-

rwie Zbi-

gniew Kurza-

wa, wuefista,

doradca meto-

dyczny i zara-

zem dyrektor

Zespołu Szkół

nr 1 z Oddzia-

łami Integra-

c y j n y m i ,

przedstawi ł

wyniki ankie-

ty na temat

potrzeb doskonalenia zawodo-

wego. Ankietę przeprowadzono

wśród nauczycieli wychowania

fizycznego.

Podsumowując konferencje,

wiceburmistrz Czuszke zachęcił

nauczycieli do twórczego wyko-

rzystywania w swojej szkole po-

mysłów przedstawionych na

konferencji. Obiecał, że gmina

będzie wspierała finansowo do-

bre inicjatywy. Mariola Kaźmier-

czak, wicedyrektor ZS nr 1 z OI

oraz dyrektorka SODN, podzięko-

wała uczestnikom i prelegentom

za wystąpienia.                        (eliz)
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Teoretyczne i praktyczne wskazówki naukowca zainteresowa³y krotoszyñskich pedagogów

31 marca przedstawiciele
Krotoszyńskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Arkadego Fiedlera
oraz Biblioteki Publicznej Gminy
i Miasta Zduny  wzięli udział w
VI finale kampanii społecznej
Cała Polska Czyta Dzieciom. Obie
biblioteki razem z siedmioma in-
nymi bibliotekami w Polsce zosta-
ły nagrodzone medalami za pro-
wadzenie akcji na swoim terenie

30 marca w auli Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu odbyło się podsumowa-
nie konkursu „Wielkopolski Rol-
nik Roku 2007”.  W gronie wy-
różnionych znalazło się gospo-
darstwo Danuty i Marka Osu-
chów z Jasnego Pola, którzy za-
jęli 11 miejsce.

Państwo Osuchowie pro-
wadzą gospodarstwo 60-hekta-
rowe nastawione na chów bydła

Medal dla biblioteki
w roku szkolnym 2006/2007/. Uro-
czystość odbyła się w Teatrze
Żydowskim w Warszawie, gdzie
Marlena Nabzdyk, liderka akcji w
krotoszyńskiej książnicy, i Miro-
sława Szymczak, dyrektorka
zdunowskiej biblioteki, odebrały
medale z tego tytułu. Bibliotekę
z Krotoszyna reprezentowała
również Ewa Bukowska, dyrek-
torka.                                   (kbp)

Najlepsi rolnicy
mlecznego i trzody chlewnej. W
konkursie wyróżnieni zostali
także państwo Robakowscy z
gminy Kobylin.

W podsumowaniu konkursu
wziął udział marszałek Wielko-
polski Marek Woźniak. Władze
gminne reprezentował zastępca
burmistrza Franciszek Marsza-
łek, który w imieniu burmistrza
złożył państwu Osuchom ser-
deczne gratulacje.             (klar)

Franciszek Marsza³ek, zastêpca burmistrza, i wyró¿nieni rolnicy
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Po długiej nieobecności fotora-
dar krotoszyńskiej Straży Miej-
skiej wrócił na drogi Krotoszyna.
W minionym roku fotoradar został
poważnie uszkodzony na skutek
kolizji drogowej. Specjalistyczna
naprawa drogiego sprzętu - jej
koszt pokryła firma ubezpiecze-
niowa OC sprawcy wypadku -
trwała blisko trzy miesiące.

Od 18 marca fotoradar obsłu-
giwany przez municypalnych
mundurowych kontroluje tempo
ruchu drogowego na ulicach gmi-
ny Krotoszyn.

- Miejsca ustawiania urządze-
nia kontrolującego są wyznaczane
przez krotoszyńskiego komendan-
ta policji, a pełny grafik informa-
cyjny jest co miesiąc przekazywa-
ny do komendanta wojewódzkiego
policji - wyjaśnia Waldemar Wuj-
czyk, komendant Straży Miejskiej.

Co dzieje się w wypadku, kie-

Fotoradar fotki robi
dy pojazd poruszający się ze zbyt
dużą prędkością, zostanie sfoto-
grafowany przez urządzenie? -
Ustalamy imię i nazwisko właści-
ciela pojazdu i zwracamy się do
niego z pytaniem, kto kierował w
danym momencie samochodem -
wyjaśnia komendant.  - Właściciel
ma obowiązek wskazać sprawcę
wykroczenia.

W przypadku problemów z
uzyskaniem odpowiedzi na to py-
tanie, Straż Miejska przekazuje
sprawę do wyjaśnienia krotoszyń-
skiej policji. W razie utrzymywa-
nia się trudności z wyjaśnieniem,
strażnicy składają wniosek do
sądu, a to niestety podnosi cenę
wykroczenia - do mandatu do-
chodzą koszty sądowe. Fotoradar
jest obsługiwany przez dwoje
strażników: młodszą strażnik Do-
rotę Ciesiak i strażnika Marcina
Hadrysia.                                          (eliz)

Z głębokim smutkiem i żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

w dniu 21 marca 2008 r.

 Śp.
Walentego

Radajewskiego

długoletniego sołtysa wsi Jasne Pole.

W Zmarłym żegnamy życzliwego

człowieka, szczerego przyjaciela

ludzi, całym sercem oddanego

mieszkańcom Jasnego Pola, który na

długo pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego

współczucia

składają:

Burmistrz i Pracownicy

Urzędu Miejskiego w Krotoszynie,

Przewodnicząca i Radni Rady

Miejskiej

„Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą”
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Od 10 marca do 10 kwiet-
nia prowadzony był w Kroto-
szynie pobór wojskowy. Tym
razem system obronny Rzecz-
pospolitej Polskiej upomniał
się o mężczyzn z rocznika
1989. Wezwanie do stawienia
się przed Powiatową Komisją
Lekarska dostali także męż-
czyźni starsi, którzy z różnych
powodów jeszcze nie byli na
poborze, oraz kobiety z kwali-
fikacjami przydatnymi do
służby wojskowej.

Tegoroczny pobór prowa-
dzony był w budynku interna-
tu ceramika, czyli Zespołu
Szkół Ponadgimnzajalnych nr
1. Kierownikiem Powiatowej
Komisji Lekarskiej jest lekarz
Stanisław Łazarski.  Starostę
reprezentował w niej Andrzej
Wichłacz, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich Sta-
rostwa Powiatowego. W imie-
niu burmistrza Krotoszyna w
poborze uczestniczyła Miro-
sława Kowal, zastępca naczel-
nika Wydziału Spraw Obywa-
telskich Urzędu Miejskiego.
Wojskową Komendę Uzupeł-
nień w Ostrowie Wlkp. repre-
zentował na nim kapitan
Krzysztof Szurgaj.

S³uchaæ czy nie s³u-
chaæ?

W czasach pokoju oraz
masowych i chętnie podejmo-
wanych emigracji „za chle-
bem” - należałoby raczej po-
wiedzieć „za chlebem z
szynką”, bo głodni od dawna
nie chodzimy - tudzież depre-
cjacji wartości etycznych, pa-
triotyzm stał się pojęciem nie-
modnym i niewiele znaczą-
cym. Trudno dziś wykrzesać
entuzjazm u młodych przed- i
poborowych, agitując, że oj-
czyzna w potrzebie, że naród

czeka na nich itd. Wystarczyło
spojrzeć na dziewiętnastolatków,
słuchających podczas poboru
wykładu kapitana Krzysztofa
Szurgaja. Jedni patrzyli z zainte-
resowaniem, inni obojętnie, nie-
którzy nieco drwiąco. Ktoś de-
monstracyjnie ziewał. Są tu, przy-
szli, bo mieli wezwania, ale czy
ta sprawa ich dotyczy?

Większość obecnych jednak
uważnie słuchała porad, informa-
cji. A kapitan objaśniał, co nale-
ży zrobić, kiedy ktoś chce bardzo
iść do wojskowej służby zasadni-
czej, a co wtedy, kiedy chce unik-
nąć tego obowiązku. W tym dru-
gim przypadku jasne postawienie
sprawy, dostarczenie odpowied-
nich dokumentów jest
najlepszym rozwiąza-
niem, bo kombinowanie
nie popłaca. Okres dys-
pozycyjności - od uzy-
skania statusu poboro-
wego do momentu we-
zwania do wojska - wy-
nosi dla każdego mło-
dego mężczyzny osiem-
naście miesięcy. Jeśli w
tym czasie nie zostanie
powołany, co się może
zdarzyć, jest automa-
tycznie przenoszony do
rezerwy. Jeśli jednak
nie odbierze powołania
i nie wyjaśni tego, dys-
pozycyjność liczy mu
się... od nowa od tego momentu.
- I nie do 24, albo jak inni myślą
do 28 lat, ale do 50 roku życia
może to trwać - tłumaczył wojsko-
wy.

Musisz czy chcesz?

Wizerunek polskiej armii i kli-
mat wokół niej znajdują się na-
dal w stanie metamorfozy - po-
między obrazkiem socjalistycz-
nego i nielubianego „woja”, po-
równywanego przez niektórych
do pospolitego ruszenia, a wyspe-

cjalizowaną, wysoko wykształ-
coną armią, złożoną z samych
specjalistów i przyciągającą do-
brych fachowców. Jeszcze kilka-
naście lat temu zasadnicza służ-
ba wojskowa trwała dwa lata i
wielu mężczyzn szukało możli-
wości uniknięcia jej za wszelką
cenę. Nowe, współczesne wojsko
zaczyna stawać się coraz cie-
kawszą perspektywą na przy-
szłość, i dotyczy to zarówno żoł-
nierzy zasadniczej służby woj-
skowej, jak i zawodowców. Armia
stawia na dobre przygotowanie i
maksymalne wykorzystanie cza-
su poświęconego służbie wojsko-
wej, także tej zasadniczej.

- Jesteś piekarzem, więc słusznie
by było, żebyś w wojsku był tak-
że piekarzem, bo to pogłębi two-
je umiejętności zawodowe - wy-
jaśniał kapitan Szurgaj. - Jesteś
kierowcą, więc w wojsku też bę-
dziesz kierowcą, potrzebujemy
kierowców. Chcę was dobrze po-
znać i poznać wasze zaintereso-
wania i kwalifikacje, bo to ja będę
określał waszą specjalność woj-
skową. Ktoś będzie strzelcem,
inny piechotnikiem, saperem,
mechanikiem, kucharzem... Masz
prawo jazdy B, wojsko umożliwi

ci zdanie egzaminu na kategorię
C lub C+E.

Chęć podwyższenia kwalifikacji
kierowcy należy zgłaszać przed
pójściem do służby zasadniczej,
wówczas Wojskowa Komenda
Uzupełnień może skierować po-
borowego na kurs prawa jazdy
przed powołaniem. W przypadku
poborowych z rejonu Krotoszyna
kurs odbywa się w LOK-u. WKU
opłaca kurs, egzamin, jest skłon-
na opłacić także... dwie popraw-
ki.
- Ale trzeciej już nie - stwierdza
kategorycznie kapitan Szurgaj. -
Wojsko wychodzi z założenia, że
jak ktoś chce, to się nauczy na

czas.
Kursanci spoza Kro-
toszyna mają także
opłacony dojazd na
zajęcia.

A czy D?

Wojskowy zachę-
cał, by pochwalić się
na poborze niestan-
dardowymi zaintere-
sowaniami, na roz-
wój wielu z nich bę-
dzie także miejsce i
czas podczas służby
wojskowej. Chłopak,
który należy do klu-
bu pływackiego, ma
szansę trafić do ma-

rynarki wojennej, zaś płetwo-
nurek - do formacji nurków.

Najtrudniej dostać się do bata-
lionu reprezentacyjnego WP w
Warszawie.
- To prawie jak wygrać konkurs
urody męskiej - żartował kapi-
tan Szurgaj. Wymagania są
bardzo wysokie: wzrost (wideł-
ki są wąskie), rozpiętość ra-
mion, szerokość w biodrach,
szerokość uda, typ urody, pro-
porcje twarzy...
- Ale za to można np. wyjechać

Wojsko - przymus czy sposób?
Pobyt w wojsku

jest traktowany
zazwyczaj jak
grypa: nie da³o
siê unikn¹æ, wiêc
trzeba jakoœ prze-
¿yæ. Ale dla wy-
branych, którzy
interesuj¹ siê
sportami obronny-
mi lub ogólnie
wojskowoœci¹,
armia to ciekawy
sposób na ¿ycie.

w czasie służby za granicę...-
promował tę formację woj-
skowy.

Ocena poborowych przez ko-
misję lekarską, czyli przy-
znanie kategorii zdrowia, ma
często wpływ na życie mło-
dego człowieka.
- Teraz chłopak nie chce iść
do służby zasadniczej i zgro-
madzi wszelkie dokumenty
medyczne, byle nie dostać
kategorii zdrowia A - tłuma-
czył poborowym Andrzej Wi-
chłacz. - I dopnie swego, i nie
pójdzie do wojska. Ale potem
się okazuje, że pracodawca
żąda od niego nie tylko ure-
gulowanego stosunku do
służby wojskowej, ale i kate-
gorii A. Pamiętajcie o tym, bo
raz przyznanej kategorii nie
można podwyższyć, a ona
może czasami zdecydować o
całym waszym życiu.

Grypa czy szansa?

Pobyt w wojsku dla mło-
dych mężczyzn jest zazwy-
czaj jak grypa: nie dało się
uniknąć, więc trzeba jakoś to
przeżyć. Dla osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji
materialnej i z brakiem per-
spektyw życiowych jest prze-
chowalnią, czasami ucieczką
przed biedą, szansą na zdo-
bycie zawodu. Ale dla wybra-
nych, którzy interesują się
sportami obronnymi lub
ogólnie wojskowością, staje
się sposobem na życie.
Wprawdzie z wyraźnie za-
kreślonymi ramami, lecz tak-
że z poczuciem bezpieczeń-
stwa zawodowego i szansą
na karierę. Nic więc dziwne-
go, że kilka procent poboro-
wych deklaruje co roku chęć
podjęcia służby zawodowej.
Część z nich decyduje się na
kontynuowanie kształcenia
w szkołach wojskowych i
tych czekają uczelnianie eg-
zaminy. Część chce podjąć
służbę zawodową w stopniu
szeregowca, tę grupę kapi-
tan Szurgaj zaprasza na roz-
mowę do ostrowskiej WKU.

Zasadnicza służba woj-
skowa trwa 9 miesięcy. W
tym czasie żołnierze do-
stają żołd w wysokości 200
zł miesięcznie. Poborowi, któ-
rzy podpiszą umowę o służbie
nadterminowej - może  ona
trwać 3 lata - otrzymują co
miesiąc 1200 zł. Żołnierz za-
wodowy w stopniu starszego
szeregowego dostanie brutto
2200 zł.               Izabela  Bartoś

Wiêkszoœæ poborowych s³ucha³a uwa¿nie uwag kpta Szurgaja

Przyznana na poborze kategoria zdrowia mo¿e mieæ wp³yw na
przysz³oœæ zawodow¹ mê¿czyzny
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Marianna Gruszka urodzi³a siê 22 marca 1908 roku
we Wró¿ewach. By³a jedn¹ z siedmiorga dzieci ma³-
¿eñstwa W³odarczyków.

Wróżewianka ukoń-
czyła szkołę czterokla-
sową. Rodzice nie nale-
żeli do bogatych, więc
posyłano ją do pracy w
cudzych gospodar-
stwach oraz na służbę w
mieście. Przez kilka lat
pani Marianna praco-
wała w domu w Kroto-
szynie, potem trafiła na
jakiś czas do gospodar-
stwa w Kromolicach.
- Dziesięć krów miała
tam do wydojenia, tak
mi opowiadała - przeka-
zuje Maria Pilarska,
córka pani Marianny. -
Mama zawsze była
drobna, ręce jej mdlały
z wysiłku, drętwiały...

Stulatka nie bierze czynnego
udziału w opowieści ze względu na
słaby słuch - trzeba by mówić do niej
bardzo głośno.

Mając 26 lat pani Marianna wy-
szła za Piotra Gruszkę, w 1936 roku.
W 1939 męża powołali do wojska.
Trafił do niewoli, Niemcy wysłali go
do pracy u bauera. Oporządzał tam
konie. Do domu wrócił w 1946 roku. -
Miałam prawie sześć lat, kiedy go zo-
baczyłam - wspomina pani Maria.

W krótkim czasie przyszedł na
świat Zyg-
munt, brat
pani Marii.
P i o t r
G r u s z k a
podjął tym-
c z a s e m
pracę, po-
c z ą t k o w o
we Wrocła-
wiu, potem
p rz e n i ó s ł
się do kro-
toszyńskie-
go tartaku.
Tu też miał
do czynie-
nia z końmi,
wozy były
wtedy głów-
nym środkiem transportu drewna.
Pani Marianna zajmowała się dzieć-
mi i w dalszym ciągu najmowała do
roboty u gospodarzy.

- Mama bardzo ciężko pracowała
całe życie - opowiada ze łzami w
oczach Maria Pilarska. - Proszę spoj-
rzeć na jej spracowane ręce. Teraz
jest lepiej, ciszę się, że mogę zadbać
o nią, dać jej coś, co lubi zjeść, czeko-
ladkę, cukierka...

U gospodarzy pani Marianna pieli-
ła, okopywała, zbierała ziemniaki, ob-
cinała buraki, rozrzucała gnój... Najmo-
wała się do każdej pracy, za którą go-

100 lat Marianny
W biegach na dystansach od 1200 m

do 2000 m wzięły udział dzieci i młodzież
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
naszej gminy. Pięć osób najlepszych w po-
szczególnych kategoriach wiekowych za-
kwalifikowano do biegu głównego w
Ostrzeszowie, który odbędzie się 13
kwietnia. Pamiątkowe medale oraz ga-

28 marca strażnicy Waldemar Kacz-
marek i Paweł Mayer obejrzeli teren
wskazany przez sołtysa. Śmieci pocho-
dzące z nieustalone-
go gospodarstwa (lub
gospodarstw) domo-
wego zalegały na zie-
mistym placu, czę-
ściowo porośniętym
trawą, niedaleko
ogrodzenia Fabryki
Parkietów Biadki.
Po ustaleniu w biurze
geodezji, do kogo na-
leży teren, strażnicy
zwrócili się do wła-
ściciela - jak się oka-
zało, był to jeszcze te-
ren fabryczny - o zli-
kwidowanie wysypi-
ska. Wiceprezes Bia-

dek Artur Wolkenste-
in zadysponował uprzątnięcie śmieci i
postanowił, że uczuli pracowników
ochrony, aby zwracali uwagę na to, co
się dzieje za płotem. Szczególnie po po-
łudniu i wieczorami. Dodatkowo zablo-
kowano wjazd na plac kilkoma dużymi

spodarze byli gotowi zapłacić. - Wra-
cała taka zmęczona, nie miała już na
nic siły, nawet umyć się - wspomina
pani Maria. - Było mi jej żal. Pomaga-
łam, kiedy tylko mogłam. Po lekcjach
zostawiałam tornister w domu i bie-
głam na pole, gdzie pracowała mama.

Pani Marianna mieszkała z mężem
w malutkim mieszkanku we Wróże-
wach do 1970 roku. Kiedy poprawiła
się sytuacja mieszkaniowa u córki i
jej rodziny, Gruszkowie przeprowadzi-
li się do córki, do Krotoszyna. Począt-
kowo mieszkali na Floriańskiej, daw-

niej było to Świerczewskiego, potem
w bloku na Mickiewicza. Wtedy Ma-
rianna Gruszka była już wdową. Ma-
jąc ponad dziewięćdziesiąt lat, prze-
szła poważną operację oka, która
przywróciła jej możliwość widzenia.
Po mieszkaniu porusza się samodziel-
nie, ale z domu rzadko wychodzi. Na
co dzień opiekują się nią córka i zięć
Maria i Kazimierz Pilarscy.

22 marca br. burmistrz Julian Jokś
złożył stulatce życzenia urodzinowe
i wręczył kwiaty.

Izabela Bartoś

Kto pobiegnie w Ostrzeszowie?
2 kwietnia na stadionie przy ulicy Sportowej odby³y siê

eliminacje gminne do 44. edycji Crossu Ostrzeszowskiego.

Najlepsi
Dziewczêta                                       Ch³opcy
Rocznik 1996 i m³odsi   1200m                       1200m 
1. Kaczmarek Justyna SP- Œwinków  1. Pautrzak Jan SP- 4 Krotoszyn
2. Chrobot Beata SP- 4 Krotoszyn    2. Wygralak Zbigniew SP- Œwinków
3. Sternal Zuzanna SP- Lutogniew    3. Marciniak Miko³aj SP- 4 Krotoszyn
4. Beczara Jolanta SP- 1 Krotoszyn   4. Dziergwa Miko³aj SP- 1 Krotoszyn
5. Panek Ewelina SP- Lutogniew       5. Skrzypkowski Igor SP- 1 Krotoszyn

Rocznik 1995      1 200m                                      1 500m

1. Borowczyk Dorota SP- Lutogniew      1. Owczarz Cyprian SP- 7 Krotoszyn
2. Maækowiak Jagoda SP- 4 Krotoszyn  2. Grzywaczewski Jakub SP- 1 Krotoszyn
3. Zawieja Roksana SP- 4 Krotoszyn    3. Fabisiak Krzysztof SP- 4 Krotoszyn
4. Kowalska Agnieszka SP- Lutogniew   4. Grzesiñski Bartosz SP- 4 Krotoszyn
5. Kawka Martyna SP- 7 Krotoszyn       5. Kluba Mateusz SP- 4 Krotoszyn

Rocznik 1994-1993 1 200m                               1 500m

1. Bar Katarzyna G- 4 Krotoszyn      1. Sienkiewicz Artur G- 2 Krotoszyn
2. Zembska Kinga G- 1 Krotoszyn    2. Konarkowski Kamil G- 2 Krotoszyn
3. Olczak Katarzyna G- 3 Krotoszyn  3. D¹browski Piotr G- 3 Krotoszyn
4. Konrady Roksana G- 1 Krotoszyn  4. Gmurowski Karol G- 2 Krotoszyn
5. Serafiniak Eliza G- 4 Krotoszyn     5. £ysakowski Krystian G- 1 Krotoszyn
6. Janicka Agnieszka G- Orpiszew    6. Walkowiak Klaudiusz G- 2 Krotoszyn

Rocznik 1992     1 500m                                         2 000m

1. Olejniczak Justyna G- 5 Krotoszyn   1. Skrzypczak Bartosz G? Krotoszyn
2. Kokot Ilona G- Orpiszew                 2. WoŸny Piotr G- 3 Krotoszyn
3. Szczepañska Joanna G- 2 Krotoszyn  3. Fr¹ckowiak Karol G- Benice
4. Szóstak Magdalena G- 4 Krotoszyn  4. Krakowski Przemys³aw G- 5 Krotoszyn
5. Pestka Wioletta G- 3 Krotoszyn       5. Szmolke Piotr G- 1 Krotoszyn .

dżety wręczyli uczestnikom: Jerzy Janic-
ki, zastępca naczelnika Wydziału Oświa-
ty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskie-
go, oraz członkowie Zarządu Szkolnego
Związku Sportowego w Krotoszynie.

Wyjazd reprezentacji do Ostrzeszowa
nastąpi 13 kwietnia o godzinie 8.30 sprzed
krotoszyńskiego Ratusza.   Roman Wosiek

Kto ba³agani?
Informacjê o dzikim wysypisku na terenie Biadek prze-

kaza³ nam Jan Lizak, so³tys tej wsi - wyjaœni³ Waldemar
Kaczmarek ze Stra¿y Miejskiej.

kamieniami.
Ponieważ śmieci zawierały wiele

charakterystycznych domowych odpa-

dów, jak stare zeszyty szkolne, kalen-
darz książkowy i inne, sprawy biadkow-
skiego wysypiska nie zamknięto po li-
kwidacji. Straż Miejska zajmie się usta-
leniem nazwiska sprawcy przestęp-
stwa.                                                   (eliz)
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Na dzikim wysypisku znaleziono wiele podpisanych œmieci

Burmistrz Jokœ z³o¿y³ ¿yczenia Mariannie Gruszce

D³ugowieczn¹ krotoszyniank¹ opiekuj¹ siê córka i ziêæ
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Podsumowanie prac komisji sta³ych Rady Miejskiej w 2007

Na pierwszym posiedzeniu

10.01.2007 r. Komisja zaopiniowała

6 projektów uchwał Rady Miejskiej,

przyjęła propozycje 4 tematów do

planu pracy Rady Miejskiej na 2007

r. oraz zgłosiła i przyjęła 33 propo-

zycje tematów do planu pracy ko-

misji na 2007 rok.

7.02.2007 r. odbyło się wspólne

posiedzenie Komisji Społecznej i

Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Tematem obrad był projekt budże-

tu na 2007 r.

15.02.2007 r. KS zaopiniowała 11

projektów uchwał Rady Miejskiej,

w tym projekt budżetu na 2007 r. do

którego zgłosiła 3 wnioski. Przyję-

ła plan pracy komisji na 2007 r. oraz

opowiedziała się za przyjęciem pro-

pozycji nawiązania kontaktów mię-

dzy Miastem i Gminą Krotoszyn a

miastem Bucak w Turcji.

15.03.2007 r. KS przeprowadzi-

ła wizje lokalną w 6 miejskich pla-

cówkach oświatowych.

22.03.2007 r. KS zaopiniowała 11

projektów uchwał RM, przyjęła

sprawozdanie z realizacji Gminne-

go Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych

dla Miasta i Gminy Krotoszyn w

2006 r. wraz z wnioskiem, by

wszystkie środki pochodzące z nad-

wyżki z koncesji na sprzedaż alko-

holu były w całości przeznaczone

na monitoring w szkołach. Zaak-

ceptowała informację dotyczącą

analizy potrzeb gminy w zakresie

budownictwa komunalnego i socjal-

nego oraz przyjęła 4 wnioski. Po-

nadto Komisja przyjęła informację

dotyczącą remontów i inwestycji w

placówkach oświatowych w latach

2002-2006 przygotowaną przez

ZOPO. W związku z wizją lokalną

Komisja Społeczna zgłosiła i przy-

jęła 6 wniosków dotyczących palcó-

wek oświatowych. Komisja opowie-

działa się negatywnie w sprawie

zmian Regulaminu Straży Miejskiej

- poszerzenie go o prowadzenie pro-

filaktyki w szkołach. Jednogłośnie

przyjęła sprawozdanie z działalno-

ści KOK-u za II półrocze 2006 r. i

plan działania KOK-u na 2007 r. oraz

informacje o realizacji tematu „Pro-

jekty unijne Wydziału Oświaty i

Spraw Społecznych”. Komisja wy-

typowała swoich członków do ko-

misji ds. identyfikacji projektów in-

westycyjnych.

12.04.2007 r. przeprowadzono

wizję lokalną i zapoznano się ze sta-

nem wiejskich placówek oświato-

wych.

19.04.2007 r. KS zaopiniowała 5

projektów uchwał Rady Miejskiej,

zgłaszając 2 wnioski oraz jednogło-

śnie opowiedziała się za podjęciem

uchwały Rady Miejskiej w sprawie

udzielenia absolutorium burmi-

strzowi za 2006 r. Zapoznała się z

informacją powiatowego inspekto-

ra sanitarnego w Krotoszynie do-

tyczącą stanu sanitarnego i sytuacji

epidemiologicznej gminy w 2006 r.

W czasie wizji lokalnej za-

poznała się ze stanem

obiektów oraz działalnością

OSiR-u w Krotoszynie. Po

dyskusji przyjęła stanowi-

sko, iż wnioski dotyczące

wiejskich placówek oświa-

towych sformułuje po reali-

zacji tematu „Analiza sieci

placówek oświatowych w

Mieście i Gminie Krotoszyn”

a wnioski dotyczące obiek-

tów sportowych OSiR-u

sformułuje po realizacji te-

matów związanych ze spor-

tem.

17.05.2007 r. KS zaopi-

niowała 9 projektów uchwał

Rady Miejskiej i zgłosiła 12

wniosków. Zapoznała się z

następującymi informacjami: Budo-

wa Zakładu Utylizacji Odpadów Ko-

munalnych i  Program pozyskiwa-

nia środków finansowych z Unii Eu-

ropejskiej w latach 2007-2013 w

kontekście obowiązującego Wielo-

letniego Planu Inwestycyjnego i Fi-

nansowego (zgłosiła 2 wnioski). Ko-

misja opowiedziała się za kontynu-

owaniem prac nad opracowaniem

projektu uchwały w sprawie zwol-

nień w podatku od nieruchomości

dla przedsiębiorców. W sprawach

wynikających z planu pracy KS

przyjęła do wiadomości informacje

dotyczące tematów: 1) Ocena reali-

zacji „Programu rozwoju kultury fi-

zycznej w Mieście i Gminie Kroto-

szyn na lata 2003-2008”, 2) Analiza

bazy sportowej w Mieście i Gminie

Krotoszyn i sposoby jej wykorzysta-

nia oraz opracowanie rankingu in-

westycji w dziedzinie sportu, 3)

Sprawozdanie z działalności klu-

bów sportowych i UKS-ów działa-

jących w Mieście i Gminie Kroto-

szyn. Komisja pozytywnie zaopinio-

wała wniosek komendanta Straży

Miejskiej o zwiększenie stanu oso-

bowego o 1 etat.

1.06.2007 r. KS zapoznała się z

informacją komisji ds. identyfikacji

projektów inwestycyjnych i pozy-

tywnie zaopiniowała 6 projektów

dotyczących placówek oświato-

wych i kulturalnych. W związku z

tym tematem przyjęła wniosek w

sprawie opracowania koncepcji

bazy sportowej w Zespole Szkół nr

3 w Krotoszynie w ramach całości

dokumentacji. Ponadto przyjęła 9

wniosków z wizji lokalnych w wiej-

skich placówkach oświatowych i 10

wniosków dotyczących obiektów

sportowych OSiR-u, tj. hali sporto-

wej przy ul. Młyńskiej, basenu przy

ul. Ogrodowskiego i obiektów przy

ul. Sportowej.

21.06.2007 r. Komisja Społecz-

na pozytywnie zaopiniowała „Stra-

tegię w zakresie promocji Miasta i

Gminy Krotoszyn na lata 2007-

2013” wraz ze zgłoszonym uzupeł-

nieniem i 3 wnioskami. Ponadto

przyjęła 6 wniosków z wizji lokal-

nych w placówkach oświatowych,

sportowych i kulturalnych. Komisja

przyjęła informacje na temat zakre-

su i form świadczeń rodzinnych

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Krotoszynie. Przy-

jęła wniosek, by sprzedaż gruntu

przy ul. Bursztynowej odbyła się w

drodze przetargu nieograniczone-

go. Po zapoznaniu się z propozycja-

mi rozwiązania problemu budow-

nictwa socjalnego przyjęła 2 wnio-

ski w tym temacie.

28.06.2007 r. podczas przerwy w ob-

radach X sesji RM odbyło się posie-

dzenie wspólne komisji stałych, któ-

rego tematem było wydanie opinii

do uwzględnionych w porządku ob-

rad Sesji Rady Miejskiej zmian w

budżecie na 2007 r. Projekt uchwa-

ły RM Komisja zaopiniowała pozy-

tywnie, przyjmując 1 wniosek.

10.08.2007 r. odbyło się posie-

dzenie wspólne komisji RM. Tema-

tem było zaopiniowanie 3 projektów

uchwał (opinia pozytywna).

20.08.2007 r. Komisja Społecz-

na zaopiniowała 10 projektów

uchwał Rady Miejskiej, formułując

2 wnioski oraz przyjęła informację

na temat przygotowania do nowe-

go roku szkolnego oraz stanu oświa-

ty samorządowej. W sprawach wy-

nikających z planu pracy komisji

przyjęła do wiadomości: 1) Ocenę

funkcjonowania systemu pomocy

stypendialnej; 2) Informacje doty-

czące analizy sieci placówek oświa-

towych w Mieście i Gminie Kroto-

szyn, zgłaszając 3 wnioski dotyczą-

ce wiejskich placówek oświato-

wych. Ponadto poparła wniosek

Krotoszyńskiego Towarzystwa Pił-

ki Siatkowej o sfinansowanie kosz-

tów dokumentacji na budowę Cen-

trum Sportów Plażowych przy ul.

Ogrodowskiego.

20.09.2007 r. KS przyjęła infor-

mację dotyczącą oceny realizacji

zadań inwestycyjnych w 2007 r. oraz

wniosek o opracowanie 3

programów branżowych,

które będą podstawą do

działań komisji opraco-

wującej WPI. Zapoznała

się z 4 wariantami pro-

jektu budowy hali spor-

towej przy Zespole Szkół

nr 3 w Krotoszynie i opo-

wiedziała się za I warian-

tem. Przyjęła informację

o przebiegu wykonania

budżetu gminy za I pół-

rocze 2007 r. Komisja za-

opiniowała 8 projektów

uchwał Rady Miejskiej,

przyjmując 1 wniosek. W

sprawach wynikających

z planu pracy komisji

opowiedziała się za upo-

ważnieniem burmistrza

do podjęcia przygotowań w sprawie

prywatyzacji ZEC-u i Krodomeksu

oraz przekształcenia zakładu bu-

dżetowego MZK w spółkę prawa

handlowego. Przyjęła informację

dotyczące tematów: 1) Analiza wy-

ników egzaminów w szkołach pod-

stawowych i gimnazjalnych za rok

szkolny 2006/2007; 2) Informacja o

przebiegu akcji Lato 2007; 3) Wy-

chowanie patriotyczne w placów-

kach oświatowych Miasta i Gminy

Krotoszyn, formułując 3 wnioski.

Ponadto przyjęła 2 wnioski w spra-

wie dofinansowania klubów sporto-

wych, informacje dotyczące działal-

ności KOK-u za I półrocze 2007 r.

oraz analizy realizacji wniosków

Komisji Społecznej z 2005 i 2006 r.

Pozytywnie zaopiniowała wniosek

dyrektor Zespołu Szkół w Benicach

w sprawie przyznania tytułu „Za-

służony dla Krotoszyna” p. Fr. Wa-

gnerowi. Ponadto przyjęła wniosek

o podjęcie przez burmistrza działań

mających na celu uzyskanie peł-

nych informacji umożliwiających

zajęcie stanowiska w sprawie wnio-

sku Zarządu Głównego Obywatel-

skiego Stowarzyszenia „Ostoja” o

zmianę nazwy ul. Fr. Pukackiego.

18.10.2007 r. KS zaopiniowała

projekt uchwał i sformułowała 1

wniosek. Przyjęła informację na te-

mat stanu zabezpieczenia na wypa-

dek zagrożenia bezpieczeństwa

mieszkańców Miasta i Gminy Kro-

toszyn i sformułowała 1 wniosek.

Wydała opinię w sprawie wniosku

burmistrza o dofinansowanie w

2008 r. modernizacji dróg gminnych

w Chwaliszewie, Kobiernie i Rosz-

kach z Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych. Zaakceptowała opinię ze-

społu ds. opiniowania kandydatów

na ławników na lata 2008-2011. W

sprawach wynikających z planu

pracy komisji przyjęła informacje do

tematów: 1) Działalność i potrzeby

Muzeum Regionalnego w Krotoszy-

nie (zgłosiła 1 wniosek); 2) Ocena

stanu komputeryzacji placówek

oświatowych Miasta i Gminy Kro-

toszyn (1 wniosek); 3) Zasady przy-

znawania dotacji dla organizacji po-

zarządowych ze szczególnym

uwzględnieniem ZHP, PCK, Wolon-

tariatu i innych; 4) Przygotowania

do zadania inwestycyjnego „Cen-

trum Przygotowań Paraolimpij-

skich tenisa na wózkach w Kroto-

szynie”. Zapoznała się ze stanowi-

skiem Gminnej Rady Sportu w spra-

wie dofinansowania klubów sporto-

wych i sformułowała 2 wnioski. Wy-

raziła pozytywną opinię w sprawie

ewentualnej sprzedaży nierucho-

mości gruntowej przy ul. Burszty-

nowej.

22.11.2007 r. KS zaopiniowała 14

projektów uchwał Rady Miejskiej i

przyjęła 3 wnioski. Zapoznała się z

informacją na temat  rolnictwa w

gminie oraz z Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich w 2007-2013

oraz przyjęła wniosek. W sprawach

wynikających z planu pracy komi-

sji przyjęła informację dotyczącą

wychowania prozdrowotnego

oraz proekologicznego w gmin-

nych placówkach oświatowych.

Wybrała przedstawicieli do komi-

sji przetargowej. Pozytywnie za-

opiniowała wniosek o dofinanso-

wanie parafii św. Jana Chrzcicie-

la w Krotoszynie w ramach dota-

cji dla zabytków.

18.12.2007 r. odbyło się posie-

dzenie wspólne stałych komisji

Rady Miejskiej, na którym KS po-

zytywnie zaopiniowała projekt bu-

dżetu Miasta i Gminy Krotoszyn

na 2008 r. oraz zgłosiła i przyjęła

18 wniosków. Ponadto zgłosiła 3

tematy do planu pracy RM oraz

wstępnie przyjęła tematy do pla-

nu Komisji Społecznej na 2008 r.

W 2007 r. KS odbyła 15 posie-

dzeń, w tym 4 posiedzenia wspól-

ne komisji stałych RM. Komisja

zaopiniowała 85 projektów

uchwał, przyjęła 103 wnioski i

przeprowadziła wizje lokalne w

większości placówek oświatowych

i sportowych. W trakcie posiedzeń

komisji zawsze było quorum, co po-

zwoliło podejmować prawomocne

decyzje. Listy obecności na posie-

dzeniach Komisji Społecznych są

załączone do protokołów z poszcze-

gólnych posiedzeń.

dr Edward Jokiel

Komisja Spo³eczna
Komisja Spo³eczna Rady Miejskiej V kadencji dzia³a³a w nastêpuj¹cym

sk³adzie: E. Jokiel - przewodnicz¹cy, K. Manista - z-ca przewodnicz¹cego
oraz cz³onkowie: C. Grenda, B. Kaczmarek, K. Kierzek, R. £opaczyk, G.
Nowacki, U. Olejnik, R. Olejnik, M. P³ócienniczak, A. Pospiech, P. Rado-
jewski, D. Rozum, P. Sikora, M. Skotarek, A. Skrzypczak, M. Wygralak i
J. Zych. Posiedzenia Komisji Spo³ecznej odbywa³y siê zgodnie z przyjêtym
planem pracy Rady Miejskiej i planem pracy komisji.
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Podsumowanie prac komisji sta³ych Rady Miejskiej w 2007

I Działania przeprowadzone

zgodnie z planem pracy Komi-

sji Rewizyjnej.

1. Analiza i ocena sprawoz-

dania burmistrza Krotoszyna z

wykonania budżetu w 2006 roku.

3.04.2007 r. Komisja Rewizyjna

(KR) po analizie i ocenie spra-

wozdania sprecyzowała 5 wnio-

sków, wyraziła pozytywna opinię

w przedmiotowej sprawie i posta-

nowiła  wystąpić do Rady Miej-

skiej  o udzielenie absolutorium.

2. Kontrola w zakresie:

a) Analiza realizacji wniosków

KR wynikających z przeprowa-

dzonej  w 2004 roku kontroli fi-

nansowej Krotoszyńskiego

Ośrodka Kultury za 2003 rok.

b) Analiza realizacji wniosków

KR wynikających z przeprowa-

dzonej  w 2005 roku w Krotoszyń-

skim Ośrodku Kultury kontroli

zawierania i rozliczania umów

najmu, dzierżawy i użyczenia w

2004 roku. Wyniki kontroli zosta-

ły przedstawione Radzie Miej-

skiej 31 maja 2007 roku.

3. Zgodnie z dokonanymi

zmianami w regulaminie Komi-

sji (§ 2 ust. 4, pkt 4) KR na posie-

dzeniach 10, 11 i 12 września

2007 roku analizowała sprawoz-

danie burmistrza Krotoszyna z

wykonania budżetu Miasta i

Gminy za pierwsze półrocze 2007

roku. KR podjęła 6 wniosków

oraz pozytywnie oceniła realiza-

cję budżetu. Wnioski oraz  opi-

Komisja Rewizyjna
W 2007 roku dzia³alnoœæ Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej skupi³a siê na realizacji planu pracy przyjêtego przez

Radê Miejsk¹ na posiedzeniu  25 stycznia 2007 roku.

nię KR przedstawiła na posiedze-

niu Rady Miejskiej 27 września

2007 roku.

4. Kontrola w Urzędzie Miej-

skim na temat:  „Analiza  kosz-

tów utrzymania  samochodu służ-

bowego w Urzędzie Miejskim w

Krotoszynie oraz merytorycznej

zasadności przyznawania limitu

kilometrów w jazdach lokalnych

pracownikom Urzędu Miejskiego

i kosztów z tym związanych w la-

tach 2005 i 2006.”

Komisja Rewizyjna przepro-

wadziła kontrole 24 i 30 paździer-

nika oraz 5 i 6 listopada 2007 r.

Podjęte przez Komisję Rewizyjną

ustalenia (15) oraz wnioski (5)

zostały  przedstawione Radzie

Miejskiej na posiedzeniu 29 listo-

pada 2007 roku.

II W 2007 roku Komisja Rewi-

zyjna  rozpatrzyła cztery skar-

gi:

1. Skargę Jerzego Kaczmar-

ka zam. w Krotoszynie skiero-

waną do głównego inspektora

ochrony środowiska, dotyczącą

niewłaściwego postępowania

burmistrza w sprawie nielegalne-

go przyłącza kanalizacyjnego od-

prowadzającego ścieki do stu-

dzienki melioracyjnej. Komisja

Rewizyjna po rozpatrzeniu skar-

gi dokonała 10 ustaleń w sprawie

i uznała skargę za bezzasadną.

Forma wspólnych posie-

dzeń nie jest najszczęśliwszym

rozwiązaniem i jeśli miałyby

się takie odbywać, to tylko w

sprawach budżetowych. Komi-

sja przez pierwsze siedem mie-

sięcy pracowała w 16 osobo-

wym składzie. Na posiedzeniu

20.04.2007 roku radny Cezary

Grenda złożył rezygnacje  z

pracy w komisji. W ten sposób

od 18.05.2007 r. KBG działała

do końca tegoż roku w 15 oso-

bowym składzie.

Wszystkie zaplanowane po-

siedzenia komisje odbyły się i

Rada Miejska na posie-

dzeniu 28.03.2007 r.

uchwałą nr VII/46/2007

postanowiła skargę od-

rzucić jako bezza-

sadną.

2. Skargę Kazi-

mierza Kotowskiego

zam. w Krotoszynie

skierowaną do prze-

wodniczącego KR na

działalność Urzędu

Miejskiego w osobie

burmistrza Krotoszyna

za bezpodstawne nało-

żenie  kary w wysoko-

ści 58,80 zł za rzekome

niedokonanie przez

skarżącego opłaty za

parkowanie pojazdu w

strefie płatnego parko-

wania.

Komisja Rewizyjna na posiedze-

niu 23.02.2007 r.  i 7.03.2007 r. do-

konała wnikliwej analizy doku-

mentacji źródłowej, wysłuchała

wyjaśnień oraz  zapoznała się z

opiniami prawnymi dotyczącymi

złożonej skargi.

KR podjęła 13 ustaleń w tej

sprawie i postanowiła skargę

uznać za bezzasadną. Rada Miej-

ska uchwałą nr VII/47/2007 z

28.03.2007 r. postanowiła odrzu-

cić skargę jako bezzasadną.

3. Skargę Aleksandra Sob-

czyka skierowaną do wjewody

wielopolskiego na czynności bur-

mistrza Krotoszyna związane z

organizacją oraz przebiegiem

konkursu na stanowisko dyrek-

tora OSiR-u w Krotoszynie. KR

podczas trzech posiedzeń  prze-

prowadziła postępowanie wyja-

śniające, w wyniku którego pod-

jęła 15 ustaleń i postanowiła

skargę uznać za bezzasadną.

Rada Miejska na posiedzeniu

30.08.2007 r. podjęła uchwałę nr

XII/84/2007 w sprawie odrzuce-

nia skargi jako bezzasadnej.

4. Skargę Krystyny i Ed-

munda Grobelnych z Unisławia

do marszałka województwa

wielkopolskiego na niewłaściwe

funkcjonowanie pracowników

Urzędu Miejskiego i burmistrza.

KR rozpatrywała sprawę 13 i 16

sierpnia oraz 11 września 2007

r. Po wnikliwej analizie doku-

mentów źródłowych, przepro-

wadzeniu wizji lokalnej oraz wy-

słuchaniu wyjaśnień zaintereso-

wanych stron KR wypracowała

6 ustaleń i uznała skargę jako

bezzasadną. Rada Miejska  na

posiedzeniu 27 września 2007 r.

podjęła uchwałę nr XIV/92/2007

odrzucającą  skargę jako bezza-

sadną.

III W okresie sprawozdaw-

czym KR odbyła 18 posiedzeń

oraz 16 spotkań roboczych,

podczas których realizowano

czynności kontrolujące i ana-

lizowano materiały źródłowe

związane z wykonaniem bu-

dżetu Miasta i Gminy Kroto-

szyn.

Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza
Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza odby³a 19 posiedzeñ w okresie 14.12.2006 do 28.12.2007r. Posiedzenia odbywa³y

siê w dwóch formach: posiedzenia samodzielne Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej (KBG), których odby³o siê 10, i posie-
dzenia wspólne z Komisj¹ Spo³eczn¹, których by³o 9.

miały wymaganą większość

obecnych członków. Odbyły się

też 3 komisje wspólne podczas

przerwy w obradach Rady

Miejskiej.

Komisja podczas swoich po-

siedzeń zajmowała się wieloma

zagadnieniami istotnymi dla roz-

woju Miasta i Gminy Krotoszyn

z zakresu problematyki gospo-

darczej i finansowej.

Zagadnienia te wynikały z

planu pracy komisji i Rady Miej-

skie, jak i problemów bieżących.

Dyskusje podczas posiedzeń ko-

misji były bardzo interesujące,

często długie, ale dotyczące me-

ritum omawianych zagadnień.

Efektem tych dyskusji było wie-

le istotnych wniosków. Na jedno

z posiedzeń poświęconych po-

datkom i opłatom lokalnym za-

proszono przedstawicieli organi-

zacji handlu i przedsiębiorczo-

ści.

Komisja nie odbyła żadnej

wizji lokalnej gdyż nie było ta-

kiej potrzeby. Wielu członków

KBG zostało asygnowanych do

prac w komisjach doraźnych:

statutowej, opracowania WPI

itd. Bardziej szczegółowe infor-

macji dotyczące pracy Komisji

można znaleźć w protokołach z

posiedzeń znajdujących się w

biurze Rady Miejskiej.

Posiedzenia komisji cecho-

wała wysoka frekwencja człon-

ków komisji, która wynosiła

średnio 89,23 %.

Frekwencja na posiedze-

niach komisji wyniosła: Kierzek

Krzysztof  -   100%, Pospiech

Andrzej - 100%, Radojewski

Paweł - 100%,   Skrzypczak An-

drzej - 100%, Wygralak Maria -

100%, Zych Jan - 100%, Kaczma-

rek Bronisław - 93,75%, Kozupa

Zygmunt - 93,75%, Augustyniak

Sławomir - 93,75%, Łopaczyk

Ryszard - 93,75%,   Płóciniczak

Marek - 87,50%; Sikora Paweł -

81,25%, Manista Krzysztof -

75,00%, Olejnik Urszula -

75,00%, Rozum Dariusz - 62,50%,

Grenda Cezary - 71,50% (za

okres pracy w komisji).

Wszystkie nieobecności

członków komisji były uspra-

wiedliwione na pisemny wnio-

sek radnego skierowany do

przewodniczącej Rady Miej-

skiej.

Krzysztof Kierzek
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Strze¿onego...
Na wniosek radnych gminnych, postulujących upowszechnienie wiedzy

na temat zasad obrony cywilnej, publikujemy bardzo czytelną i prostą  infor-

mację o sygnałach alarmowych. W minionym roku podaliśmy na łamach (IS

nr 10) informacje o tym, co powinniśmy mieć zawsze w domu na wypadek

wystąpienia poważniejszego zagrożenia, np. klęski żywiołowej.

Wprawdzie pora jest wiosenna i bardzo optymistyczna i nie mamy ochoty

myśleć o takich sprawach jak alarmy, ale wiedzy nigdy dosyć. Poza tym strze-

żonego...


