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Zabawa na lodzie
Centrum Sportu i Rekreacji

WODNIK w Krotoszynie infor-
muje, że nie ponosi odpowie-
dzialności za wypadki osób prze-
bywających na lodzie powstałym
na krotoszyńskim Błoniu. Po-
nadto informujemy, że nie odpo-
wiadamy za rzeczy i przedmio-
ty pozostawione w ww. miejscu.

W okresie ferii zimowych, tj.
od 14 lutego 1 marca, wytyczo-
ny zostanie plac bezpiecznego
korzystania z lodu z osobą nad-
zorującą ww. teren (w przypad-
ku, gdy pokrywa lodu będzie na
to pozwalała). Osoby ślizgające
się poza tym terenem czynić to
będą na własną odpowiedzial-
ność.

W okresie od 5 stycznia do 1
marca co 3 dni dokonywany jest po-
miar grubości lodu. Wyniki pomia-
ru na bieżąco umieszczane są na
stronie internetowej. 15 stycznia - 22
cm grubości lodu.                         (csir)

Wspó³praca

polsko-turecka
16 stycznia 2009 r. w Centrum

Koordynacyjno-Informacyjnym od-
było się zebranie założycielskie
Krotoszyńskiego Towarzystwa
Współpracy Polsko-Tureckiej.

Pierwsze nieoficjalne spotka-
nie w sprawie powołania do życia
Towarzystwa odbyło się 29 grud-
nia zeszłego roku. Więcej o tym w
przyszłym wydaniu.                    (cki)

Zagraj w turnieju
Centrum Sportu i Rekreacji

„Wodnik” organizuje turniej halowy
piłki nożnej chłopców klas  IV - VI
szkół podstawowych.

Turniej odbędzie się 5 lutego o
godz. 9.00 w hali sportowej przy ul.
Młyńskiej. Zgłoszenia drużyn przyj-
mowane są do 2 lutego. Opiekun
drużyny może zrobić to osobiście
lub telefonicznie pod nr telefonu 062
722 80 76, kom. 600 242 502. Dla
czterech najlepszych drużyn cze-
kają puchary i dyplomy.              (lew)

Fotki w muzeum
Nie lada gratka czeka na amatorów fotografii reporter-

skiej w Krotoszynie, bowiem w Muzeum Regionalnym gości
objazdowa wystawa pokonkursowa Wielkopolska Press Pho-
to 2008.

Barwne i czarno-białe zdjęcia są plonem dorocznego, wiel-
kopolskiego konkursu fotograficznego, który ma już wysoką
renomę w kraju. Podczas otwarcia wystawy o swojej pracy
opowiadał zdobywca trzeciego miejsca Marek Lapis, jeden z
najlepszych fotoreporterów w Polsce. Na wystawie zaprezen-
towano 142 prace 21 autorów. Ekspozycja jest czynna do 13
lutego. Organizatorami wystawy są Muzeum Regionalne oraz
Stowarzyszenia Klub Art.                                                                   (eliz)
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Koncert kolêd w wykonaniu uczniów ze Œwin-
kowa nagrodzono na spotkaniu noworocznym
du¿ymi oklaskami. Wiêcej czyt. s. 2

Informacja
Burmistrz Krotoszyna infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim zosta-
ły wywieszone wykazy nie-
ruchomości przeznaczo-
nych do wydzierżawienia i
najmu.
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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

Od 20 stycznia w Krotoszyñskiej Bi-
bliotece Publicznej mo¿na ogl¹daæ
wystawê zorganizowan¹ przez
Przedszkole nr 1 pt. „Krótka histo-
ria przedszkoli z naszego terenu”.
Wystawa zapocz¹tkuje obchody
Roku Przedszkolaka w naszym mie-
œcie.

***
23 stycznia przypada 64. rocznica
wyzwolenia Krotoszyna spod okupa-
cji hitlerowskiej. O godz. 12.00  de-
legacje w³adz powiatowych i gmin-
nych, przedstawiciele organizacji po-
litycznych  i kombatanckich, delega-
cje uczniów i harcerze z³o¿¹ wi¹zan-
ki kwiatów pod pomnikiem 6. Pu³ku
Artylerii Lekkiej na ul. Piastowskiej.

***
23 stycznia Krotoszyñski Oœrodek
Kultury zaprasza na wystêp Polskie-
go Teatru Tañca. Przedstawienie roz-
pocznie siê o godz. 19.00, cena bi-
letu 20 z³ (do nabycia w KOK).

***
29 stycznia o godz. 10.00 w Urzê-
dzie Miejskim rozpocznie siê XXXIII
sesja Rady Miejskiej.

***
Dyrekcja krotoszyñskiego muzeum
zaprasza grupy przedszkolne i
uczniów szkó³ podstawowych na lek-
cje muzealne na temat tradycji i ob-
rzêdów zwi¹zanych ze œwiêtami Bo-
¿ego Narodzenia, Nowego Roku i
Trzech Króli. Zajêcia bêd¹ trwa³y do
koñca stycznia 2009 roku. Zg³asza-
nie grup pod nr. tel. 062/722-61-47.

***
Do 13 lutego w Muzeum Regional-
nym mo¿na ogl¹daæ wystawê pokon-
kursow¹ Wielkopolska Press Photo
2008.

* * *
Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza
na kryt¹ p³ywalniê, tê¿niê solankow¹
oraz w ka¿dy wtorek na zajêcia Aqua
Aerobik o godz. 20.30.

W Krotoszynie elementami
akcji były bezpłatne seanse ki-
nowe - do obejrzenia zapropo-
nowano dwa dokumentalne fil-
my muzyczne - oraz całodnio-
wa kwesta i tradycyjne spotka-
nie o godz. 20.00 w Rynku -
Światełko do Nieba. Atrakcją
wieczornego pobytu na Rynku
był pokaz Fire Show w wyko-
naniu krotoszyńskiej grupy
Ahi Kanikani, która działa
przy Młodzieżowym Klubie
Środowiskowym Rivenedell.
Zwieńczeniem spotkania był
pokaz fajerwerków.

W krotoszyńskim sztabie
zebrano 29 061,51 zł. Na kwo-
tę tę złożyły się też wpłaty z są-
siednich gmin. Rozdrażew ze-
brał 2 752,52 zł, Benice - 2
841,73 zł, Zduny - 7 416,39 zł,
Roszki - 651,66 zł.  Orkiestro-

Burmistrz przedstawił go-
ściom gminę, oni natomiast
zrewanżowali się swoimi spo-
strzeżeniami z pobytu u nas.
Podkreślali gościnność miesz-
kańców i dobre wrażenia, jakie
wywiera Krotoszyn na osobach
z zewnątrz. Dalszą część dnia
Amerykanie poświęcili, mimo
dużego mrozu, na poznawanie
miasta.

Młodzi Amerykanie są stu-
dentami różnych wydziałów
stanowego uniwersytetu nowo-
jorskiego, zaś pani Izabela jest
tamtejszym wykładowcą. Ste-
phanie studiuje biochemię, jej
rodzina pochodzi z Albanii, dla-
tego problemy Starego Konty-
nentu są jej dość dobrze zna-
ne. James interesuje się histo-
rią wielu krajów, gdyż studiuje

politologię. Michael zostanie
dziennikarzem. Bardzo dobrze
mówi po polsku, jego rodzice
pochodzą z Krakowa. Ingel stu-
diuje antropologię, natomiast
Sara jest przyszłym psycholo-
giem.

Do naszego kraju studenci
przyjechali w ramach między-
semestralnych zajęć kulturo-
znawczych, które prowadzi
Izabela Kalinowska. Był to dla
nich pierwszy kontakt z Polską,
wyjątkiem jest Michael, który
często odwiedza dziadków.
Dwudniowy pobyt w Krotoszy-
nie stanowił jeden z elemen-
tów wyjazdu grupy do Polski,
pozostałe to jednodniowe
zwiedzanie Pragi, Wrocławia i
dziesięciodniowy pobyt w Kra-
kowie.                                   (eliz)

Krotoszyński Ośrodek Kultury za-
prasza na wyjątkowy występ - Polski Te-
atr Tańca!  Jak zapewnia dyr. KOK Woj-
ciech Szuniewicz, krotoszynianom tra-
fia się wyjątkowa okazja do obejrzenia
jednego z najsłynniejszych w kraju i na
świecie teatrów tańca. Przedstawienie
odbędzie się 23 stycznia o godz. 19.00 w
kinie „Przedwiośnie”, bilety po 20 zł do
nabycia w ośrodku kultury.  Na występ
złożą się dwa spektakle: „Kilka kroków
(d)o miłości” i „Wo-man w pomidorach”.
Uzgodnienia dotyczące wizyty Polskie-
go Teatru Tańca w Krotoszynie trwały
blisko pół roku. Po wizycie ekipy tech-
nicznej teatru postanowiono rozbudo-
wać scenę naszego kina o dwa metry -
scena zakryje pierwszy rząd. Jej po-
wierzchnia zostanie pokryta specjalną
podłogą baletową. 23 stycznia nad sceną
staną dwie rampy oświetleniowe, a kro-
toszyńskie kino zamieni się w salę te-
atralno-baletową.

Osoby zainteresowane zapraszamy
na stronę internetową teatru:  www.ptt-

poznan.pl                                            (eliz)

W związku ze zmianą ustawy o ewidencji

ludności i dowodach osobistych z 3 paździer-

nika 2008 roku (DzU nr 195, poz. 1198) oraz

niektórych innych ustaw z początkiem tego

roku uległy zmianie przepisy dotyczące wyda-

wania  i unieważniania dowodów osobistych.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek

wymienić ten dokument w razie zmiany da-

nych, które zamieszcza się w dowodzie osobi-

stym, np. ulicy, nazwiska itp. Obywatele polscy

zamieszkali w kraju winni złożyć wniosek w

ciągu 14 dni od zmiany danych, przebywający

za granicą* mają na to maksymalnie 3 miesią-

ce. Dowód należy także obowiązkowo wymie-

nić w razie uszkodzenia go lub utraty oraz gdy

zaistnieje inna okoliczność utrudniająca usta-

lenie tożsamości osoby – wówczas wniosek

należy złożyć  niezwłocznie. Do wymiany obli-

guje też upłynięcie terminu ważności dowodu

osobistego. Pamiętajmy, że wtedy wniosek skła-

damy nie później niż 30 dni przed tym termi-

Zagrali dla dzieci
11 stycznia odby³ siê 17. Fina³ Wielkiej

Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Zebrane w
tym roku pieni¹dze s¹ przeznaczone na
zakup aparatury do wczesnego wykrywania
chorób nowotworowych u dzieci.

wa suma zwiększy się jeszcze
o wpłatę z partnerskiego mia-
sta Fontenay le Comte z Fran-
cji oraz o dochód z licytacji w
Zdunach. Pieniądze zebrane
na licytacji przesyłane są do
Warszawy oddzielnie.

- Szefową kwesty - mówi
Wojciech Szuniewicz, dyrektor
KOK - jest od lat Anna Sobczak,
której bardzo dziękujemy za
wzbudzanie wiary w człowieka
i ogólnie… w tzw. sens. Pyta-
nia o sens są przeważnie nie-
wygodne, ale niestety niezbęd-
ne, aby zachować „homo sa-
piens” z naciskiem na „sa-
piens”.

Warto podkreślić, że kwota
zebrana w tym roku jest wy-
ższa od zeszłorocznej, chociaż
na ulice wyruszyło mniej kwe-
stujących.                           (eliz)

Amerykanie
u burmistrza

7 stycznia burmistrz Julian Jokœ goœci³ w
swym gabinecie kilkoro amerykañskich
studentów wraz z ich pochodz¹c¹ z Kroto-
szyna opiekunk¹ Izabel¹ Kalinowsk¹.
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Czy Twój dowód jest wa¿ny?

nem.

Unieważnienie dowodów może nastąpić z

urzędu - bez  powiadamiania obywateli, co jest

zgodne z ww. ustawą. W przypadku obywateli

polskich zamieszkałych na terenie kraju unie-

ważnienie dowodu osobistego nastąpi po 3

miesiącach od dnia, w którym powstał obo-

wiązek wymiany. Dla obywateli polskich prze-

bywających za granicą termin ten wynosi 4

miesiące. Ponadto dowód osobisty podlega

unieważnieniu:

a)  z dniem zawiadomienia o jego utracie,

zniszczeniu lub z dniem przekazania przez

osobę trzecią znalezionego dowodu osobiste-

go,

b)  z dniem utraty obywatelstwa polskiego

przez jego posiadacza,

c)  z dniem zgonu jego posiadacza.

* Osoby, które zgłosiły wyjazd za granicę

(zgodnie z art. 15 ww. ustawy).

(wso)

Zniszczony lub nieaktualny dowód osobisty nale¿y wy-
mieniæ. Jeœli nie dopilnujesz tego obowi¹zku, urz¹d bez
powiadamiania Ciebie uniewa¿ni Twój dokument.

Taniec w kinie

W towarzystwie wiceburmistrza Franciszka Marsza³ka goœcie zwiedzili budynek
urzêdu
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K r ó t k o

W roku 2009 usługi
transportowo-sprzęto-
we na terenie miasta i
gminy będzie wykony-
wał Spółdzielczy Za-
kład Usługowo-Handlo-
wy Kółek Rolniczych z
Osuszy. Firma ta jako
jedyna przystąpiła do
przetargu. Oferta była
przygotowana prawi-
dłowa, a jej wartość
mieściła się w kwocie,
jaką gmina przygotowa-
ła na tę okoliczność. W
zakres świadczonych
usług wchodzi między
innymi: transport, zała-
dunek i rozgarnianie
żużlu paleniskowego,
wywóz nieczystości, ko-
szenie, usługi spy-
charką. Za wszystko
gmina zapłaci 199,53
tys. zł.

Po raz kolejny Zakład
Zieleni Marszałek zaj-
mie się utrzymaniem
zieleni miejskiej. Będzie
to robić jako zwycięzca
I i II części ogłoszonego
w zeszłym roku przetar-
gu, który ze względu na
duży zakres zadania i
wymagania wobec wy-
konawcy podzielono na
cztery części. Wybrana
w pierwszym etapie fir-
ma będzie odpowie-
dzialna za prace po-
rządkowe na terenach
zieleni, za co otrzyma
72,73 tys. zł, oraz za bie-
żące utrzymanie oraz
urządzanie nowych te-
renów zieleni, sadzenie
kwiatów, drzewek i
krzewów, wycinkę i pie-
lęgnacji drzew i krze-
wów. Za te prace gmina
zapłaci 99,77 tys. zł. Po-
nieważ nie rozstrzy-
gnięto części III i IV
przetargu dotyczących
utrzymania parku Woj-
ska Polskiego, który jest
obiektem zabytkowym,
oraz lasów komunal-
nych - zgodnie z wyty-
czonym planem, na
oferty firm zaintereso-
wanych prowadzeniem
tych robót w br. Urząd
Miejski oczekiwał do 19
stycznia br.

Do 2 lutego można skła-
dać oferty na budowę
chodnika na ul. Kroto-
szyńskiej w Bożacinie.
Zadanie obejmuje budo-
wę chodnika o długości
265 m i 1,5 m z kostki
betonowej oraz budowę
nawierzchni zatok auto-
busowych o łącznej dłu-
gości 108 m z ego same-
go materiału.

Urz¹d sprawdzi
Zgodnie z zarządzenia burmistrza z 28 listopada w br.  kon-

trola uiszczania podatków lokalnych obejmie ulice: Konop-
nickiej, Kopernika, Łukasiewicza, Orkana, Orzeszkowej,
Reja, Reymonta, Słowackiego i Tuwima.

Kontrolować będzie pracownik upoważniony przez bur-
mistrza, plan kontroli zatwierdzili burmistrz Krotoszyna
oraz skarbnik gminy. Zarządzenie dopuszcza możliwość
przeprowadzania kontroli doraźnej, poza ustalonym planem.
                                                                                                        (eliz)

Z zaproszeń burmistrza
Juliana Joksia skorzystało
ponad 150 przedstawicieli
firm. Goście wysłuchali prze-
mówienia podsumowującego
wydarzenia minionych dwu-
nastu miesięcy w naszej gmi-
nie. Były w nim nawiązania
do spraw istotnych dla samo-
rządu oraz do sytuacji doty-
czących krotoszyńskiej
przedsiębiorczości. Firmom,
dla których miniony rok obfi-
tował w sukcesy, burmistrz
wraz z przewodniczącą Rady
Miejskiej Zofią Jamką złoży-
li gratulacje i wręczyli oko-
licznościowe dyplomy.

Z możliwości zabrania na
spotkaniu głosu skorzystali:
starosta Leszek Kulka, dy-
rektor KOK-u Wojciech Szu-
niewicz oraz Miłosz Zwierzyk
z biura poselskiego posła Ma-
cieja Orzechowskiego.

Starosta przypomniał o
10-leciu samorządu teryto-
rialnego, które minęło w 2008
roku, i przekazał z tej okazji

Przyje¿d¿a prezydent
W dniu ukazania się Informacji Samorządowych Krotoszyn

odwiedzi prezydent Lech Kaczyński. Wyznaczona na 19 stycz-
nia wizyta ma związek z 90. rocznicą wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. O godz. 12.00 prezydent ma złożyć kwiaty pod po-
mnikiem Wolności na placu Jana Pawła II. Potem w I LO weźmie
udział w dyskusji z młodzieżą na temat patriotyzmu. Spotkanie
poprowadzi poseł Jan Dziedziczak.

Około godz. 14.00 prezydent odwiedzi Ostrów Wlkp., gdzie mię-
dzy innymi spotka się z władzami naszego miasta.                (mm)

Podświetlony kolorowymi
lampami co rusz zmieniał wy-
gląd.  Była to zaledwie mała prób-
ka efektów, które można uzyskać
przy pomocy oświetlenia leedo-
wego. Pokaz przygotowała firma
Philips we współpracy z kroto-
szyńską firmą AT.
- Uznaliśmy, że temat jest na tyle
ciekawy, że warto się nim zainte-
resować - mówi burmistrz Jokś. -
Jesteśmy po rozmowach z firmą
AT i przedstawicielami Philipsa.
Przygotują dla urzędu propozy-
cję podświetlenia kilku obiektów
w mieście.

Projekt wizualizacji oświetle-
nia w pierwszej kolejności zosta-
nie przygotowany dla Ratusza,
Urzędu Miejskiego, pomnika św.
Floriana na małym Rynku oraz

Porozumienie w sprawie
wspólnej realizacji projektu „Bu-
dowa powiatowego systemu mo-
nitoringu wizyjnego” 31 paździer-
nika ubiegłego roku podpisali:
Powiat Krotoszyński, Miasto i
Gmina Krotoszyn, Miasto i Gmi-
na Koźmin Wlkp. oraz Komenda
Powiatowa Policji w Krotoszynie.
- Trwają przygotowania związa-
ne z wyborem wykonawcy doku-
mentacji technicznej monitorin-
gu - mówi Michał Kurek, naczel-
nik Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa. - Prawdopodobnie
umowa z wykonawcą dokumen-
tacji podpisana zostanie w lutym.

Na projekt techniczny moni-
toringu powiat przeznaczył
120.000 zł, budowę systemu
opłacą gminy z własnych środków.
Na realizacje zadania Koźmin
Wlkp. przekazał kwotę 150.000 zł.
W przypadku Krotoszyna koszt

Noworoczne spotkanie
8 stycznia w sali ratuszowej odby³o siê

doroczne spotkanie w³adz samorz¹dowych z
lokalnymi przedsiêbiorcami oraz szefami
jednostek gminy.

burmistrzowi Joksiowi pa-
miątkowy medal. Reprezen-
tant posła złożył w jego imie-
niu życzenia noworoczne
wszystkim obecnym. Dyrek-
tor KOK-u zapowiedział kon-
cert gwiazdy tegorocznych
Dni Krotoszyna - będzie to
występ zespołu Bajm - i za-
apelował do lokalnych kół biz-
nesu o wsparcie organizacji
całej imprezy. Noworoczne
życzenia dla uczestników spo-
tkania przesłali także posło-
wie Wiesław Szczepański i
Jan Dziedziczak.

Muzycznym i widowisko-
wym uzupełnieniem spotka-
nia był entuzjastycznie zapre-
zentowany koncert kolęd. Wy-
stąpili w nim uczniowie
Szkoły  Podstawowej  w
Świnkowie przy akompania-
mencie nauczycielki Klaudii
Szubert .  Końcowa część
spotkania pozwoliła wszyst-
kim obecnym na swobodne
rozmowy na interesujące
ich tematy.                            (eliz)

Florian w blasku lamp
W po³owie paŸdziernika na Rynku odby³

siê pokaz iluminacji. Krotoszyñski Ratusz
sta³ siê obiektem gry œwiate³.

dla placu Jana Pawła II. Michał
Kurek, naczelnik wydziału go-
spodarki komunalnej, jako kolej-
ne wymienia Krotoszankę, Mu-
zeum Regionalne, Szkołę Podsta-
wową nr 4, kościół pw. św. św. Pio-
tra i Pawła oraz kościół farny. Wi-
zualizacja zostanie przygotowa-
na nieodpłatnie, ale to dopiero
wstęp do tematu, obraz tego, ja-
kiego efektu możemy się spodzie-
wać. Wizualizacja może posłużyć
za podstawę do stworzenia kosz-
torysu, przygotowania dokumen-
tacji technicznej, a następnie wy-
konania podświetlenia. - Jeżeli
pomysł będzie ciekawy, prawdo-
podobnie w tym roku uda się pod-
świetlić pomnik św. Floriana i
wejście do urzędu - mówi Michał
Kurek.                                   (mm)

Kamery od wrzeœnia
Byæ mo¿e ju¿ we wrzeœniu oko kamery

czuwaæ bêdzie nad spokojem mieszkañców
w Krotoszynie i KoŸminie Wielkopolskim.

ten wyniesie 500.000 zł.
W grudniu ubiegłego roku

burmistrz wydał zarządzenie do-
tyczące lokalizacji kamer w Kro-
toszynie. - Wyznaczono 20 takich
punktów - nadmienia naczelnik
Kurek. W zarządzeniu jako miej-
sca zainstalowania kamer wska-
zano między innymi: Rynek,
większe skrzyżowania dróg, park
i promenadę.

W koncepcji monitoringu z
2006r. Koźmin Wlkp. przewidy-
wał montaż 3 kamer, ale już wia-
domo, że koźmiński urząd zamie-
rza zwiększyć tę liczbę do 13 ka-
mer.

Centrum obsługi systemu mo-
nitoringu w Krotoszyna zostanie
zlokalizowane w naszej Komen-
dzie Powiatowej Policji, a w Koź-
minie - w tamtejszym komisaria-
cie. Jeżeli wszystko pójdzie spraw-
nie, Krotoszyn będzie monitorowa-
ny od września br.                  (mm)

Na grudniowej sesji bur-
mistrz poinformował Radę
Miejską o zamiarze zbycia w
2009 roku udziałów Miasta i
Gminy Krotoszyn w Zakładzie
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Krotoszynie.

Zdaniem gminy prywatyza-
cja ZEC wpłynie korzystnie na
rozwój spółki poprzez jej doka-
pitalizowanie przez nowego wła-
ściciela, a co za tym idzie - stwo-
rzenie możliwości dalszego roz-
woju przez pozyskiwanie no-
wych odbiorców ciepła, jak rów-
nież budowę nowych ekologicz-

Prywatyzacja ZEC
nych źródeł ciepła. Ponadto kwo-
ta, jaka wpłynie do budżetu z
tytułu sprzedaży, zasiliłaby in-
westycje gminne. Przy wyborze
oferenta pod uwagę będzie bra-
na cena, pakiet inwestycyjny i
pakiet socjalny.

Zgodnie z aktem założyciel-
skim spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością pracownicy za-
trudnieni w Zakładzie Energe-
tyki Cieplnej w Krotoszynie
uprawnieni są do nieodpłatnego
nabycia udziałów nie przekra-
czających 15% ogólnej liczby
udziałów.                            (anka)
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Bogus³aw Szeszycki odbiera dyplom gratulacyjny z r¹k burmistrza Juliana Joksia
i przew. Rady Miejskiej Zofii Jamki
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Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zorganizowała pierw-
sze w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Omawiano na nim książkę Barbary Ciwoniuk „Ania”. Powieść
bardzo się czytelniczkom podobała, co w dużej mierze jest
zasługą prostego i żywego języka. Autorka w ciekawy spo-
sób przedstawiła środowisko szkolne i różne sytuacje z życia
codziennego, wymagające podejmowania decyzji.
Na następnym spotkaniu, zaplanowanym na 9 lutego, będzie
omawiana książka Barbary Kosmowskiej „Pozłacana rybka”.
Klub krotoszyński, podobnie jak inne kluby w Polsce, poja-
wił się w toku realizacji wieloletniego programu promocji czy-
telnictwa „Tu czytamy”, podjętego przez Instytut Książki, a
koordynowanego przez WBPiCAK w Poznaniu.                  (kbp)

Spotkania poprowadzi Jolan-
ta Szczepańska z Wojewódzkie-
go Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go. Opowie o praktycznych
aspektach zakładania firmy i po-
prowadzi ćwiczenia w wypełnia-
niu wniosków pomocowych.
Wszystko to w ramach projektu
„Od kurendy do maila”, realizo-
wanego przez gminę od września
2008r., a współfinansowanego
przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny. We wcześniejszych szko-
leniach z zakresu obsługi kompu-
tera, internetu i Internetowej
Platformy Sołeckiej oraz pozyski-
wania dotacji z programów po-
mocowych wzięło udział 256
osób.  Szczególnie aktywni oka-
zali się mieszkańcy Wielowsi, Lu-
togniewa i Świnkowa. - Zwłasz-
cza w Wielowsi spotkaliśmy się z
entuzjazmem. Mieszkańcy są
bardzo dobrze zorganizowani.
Sami aranżują spotkania i impre-
zy, na które przychodzi po kilka-

dziesiąt osób – mówi Kamila Ja-
rocka z Krotoszyńskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości. Koordy-
nująca projekt Barbara Dmo-
chowska ma nadzieję, że i na no-
wych szkoleniach frekwencja bę-
dzie wysoka. Lista rekrutacyjna
jest otwarta i zainteresowani
wiedzą o działalności gospodar-
czej mogą się jeszcze zapisać. Ko-
ordynatorka przyjmuje zgłosze-
nia pod nr. tel. (0-62)725-23-17 lub
osobiście w Ratuszu, pokój nr 4.
Jednocześnie zachęca wszyst-
kich do korzystania z bezpłat-
nych punktów internetowych Do
końca lutego będą one funkcjo-
nowały w szkołach w Benicach,
Biadkach, Chwaliszewie, Rosz-
kach, Orpiszewie, Brzozie, Ko-
biernie, Lutogniewie, Gorzupi i
Świnkowie. Warto też odwiedzać
stronę www.ips.krotoszyn.pl ,
która zanotowała już ponad
sześć tysięcy wejść internautów.
- Na IPS-ie powinno się pojawiać

więcej głosów mieszkańców wio-
sek - ocenia Barbara Dmochow-
ska. - Mogą tam bezpłatnie za-
mieszczać ogłoszenia drobne, a
przede wszystkim informacje o
wydarzeniach w swoich miejsco-
wościach.

„Formy działalności pozarol-
niczej oraz zakładanie działalno-
ści gospodarczej” - harmono-
gram szkoleń
31 stycznia godz. 9.00 - 13.00 -
świetlica wiejska w Wielowsi;
13.30 - 17.30 - ZS w Benicach.
7 lutego godz. 9.00 - 13.00 - SP Ko-
bierno; 13.30 - 17.30 - SP Brzoza.
14 lutego godz. 9.00 - 13.00 - ZS
Orpiszew; 13.30 - 17.30 - SP Rosz-
ki.
19 lutego godz. 9.00 - 13.00 - SP
Świnków; 13.30 - 17.30 - SP Go-
rzupia.
20 lutego godz. 9.00 - 13.30 - ZS w
Chwaliszewie; 13.30 - 17.30 - SP
Biadki.
21 lutego godz. 10.00 - 14.00 - SP
Lutogniew.

(woss)

Szkolenia dla mieszkañców wsi
Jak szybko i skutecznie za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dope³niæ niezbêd-

nych formalnoœci oraz pozyskaæ œrodki na ten cel – tego ju¿ 31 stycznia do-
wiedz¹ siê podczas kolejnych szkoleñ mieszkañcy podkrotoszyñskich wsi.

Rozmowy o ksi¹¿kach
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- Co to jest budżet Kroto-

szyna?

Budżet to roczny plan finan-
sowy działalności miasta - ze-
stawienie przewidywanych do-
chodów i wydatków związa-
nych z działalnością samorzą-
du. Określa wysokość kwot na
poszczególne zadania i dzie-
dziny życia miasta i gminy. Bu-
dżet Krotoszyna jest aktem
prawnym uchwalanym przez
Radę Miejską Krotoszyna.

- Skąd biorą się pieniądze

w kasie miejskiej?

Samorządowa kasa jest za-
silana z wielu źródeł, w 2009
roku dochody zaplanowano na
kwotę 82,4 mln zł, w tym:
· subwencje – kwoty po-
chodzące z budżetu państwa,
które dzielone są wg specjal-
nych wzorów pomiędzy sa-
morządy. Ich zadaniem jest
wyrównanie niewystarcza-
jącego poziomu dochodów
własnych samorządów.
Wpływy z tego tytułu stano-
wią 33,2 % dochodów, czyli
ok. 27,4 mln zł;
· udział w podatkach do-

chodowych (CIT i PIT) – po-
datki (od dochodu) płacone

Bud¿etowe ABC...
przez mieszkańców i firmy
wpływają w całości naj-
pierw do budżetu państwa, a
następnie są dzielone i ich
część trafia do budżetu Kro-
toszyna. Wpływy z tego tytu-
łu stanowią 22,2 % docho-
dów, czyli ok. 18,3 mln zł;
· dotacje - pieniądze otrzy-
mywane przez miasto na
podstawie umów i porozu-
mień zawieranych z admini-
stracją rządową lub samo-
rządową. Otrzymujemy je
również  na sfinansowanie
kosztów związanych z reali-
zacją zadań zleconych z za-
kresu administracji rządo-
wej. Wpływy z tego tytułu
stanowią ok. 12 % dochodów,
czyli 9,9 mln zł;
· dochody z podatków i

opłat lokalnych – są to pie-
niądze wpływające w związ-
ku z obowiązkowymi opłata-
mi określonymi przez pań-
stwo w ustawach lub lokal-
nie przez Radę Miejską w
Krotoszynie. Należą do nich
np. podatek od nieruchomo-
ści, do środków transporto-
wych, leśny, od spadków i
darowizn, opłaty skarbowe,
opłata targowa oraz inne.

Wpływy z tego tytułu stano-
wią 24,2 % dochodów, czyli
ok. 19,9 mln zł;
· dochody majątkowe –
kwoty uzyskane ze sprzeda-
ży lub udostępnienia mająt-
ku gminy, np. ze sprzedaży
gruntów, budynków, lokali, z
wpływów za dzierżawę, na-
jem, użytkowanie wieczyste,
dywidendy od spółek han-
dlowych. Wpływy z tego ty-
tułu stanowią 4,1 % docho-
dów, czyli ok. 3,4 mln zł;
· pozostałe dochody – to
pieniądze pochodzące z opłat
ustalonych przez Radę
Miejską Krotoszyna za usłu-
gi świadczone przez jednost-
ki samorządowe, np. przez
przedszkola i żłobki, za wy-
dawane licencje i zezwole-
nia, sporządzane wpisy, a
także: odsetki naliczane od
kwot miejskich zgromadzo-
nych na kontach bankowych,
odsetki naliczane od nieter-
minowych wpłat, mandaty.
Wpływy z tego tytułu stano-
wią 4,3 % dochodów, czyli ok.
3,5 mln zł;
· środki na dofinansowanie

zadań -  jest to bezzwrotna
pomoc finansowa uzyskana

dzięki staraniom władz mia-
sta, przeznaczona na realiza-
cję konkretnych zadań, np.
inwestycje prowadzone przy
udziale funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej.
Środki z tego tytułu „wejdą”
do dochodu budżetu 2009
roku i lat następnych
w momencie podpisania
przez gminę umowy o dofi-
nansowanie. W tym miejscu
należy przypomnieć, że na
dzień dzisiejszy gmina jest w
przededniu podpisania umo-
wy na kwotę prawie 60 mln
zł na rozbudowę systemu go-
spodarki wodno-ściekowej.

Dlaczego więcej wydaje-

my niż zarabiamy?

Wydajemy więcej, ponieważ
inwestujemy – aby zapewnić roz-
wój miasta i gminy i podnieść stan-
dard życia mieszkańców. Wyma-
ga to zaangażowania w krótkim
czasie dużych pieniędzy, których
samorząd nie jest w stanie na bie-
żąco zarobić. Zamiast więc nakła-
dać jeszcze wyższe podatki na
mieszkańców i przedsiębiorstwa,
zakłada się deficyt, który jest czę-
ścią wydatków bez pokrycia w
dochodach. Deficyt musi być jed-

nak pod kontrolą, aby nie dopu-
ścić do utraty płynności finanso-
wej budżetu. Na koniec 2009 roku
zaplanowany został następujący
deficyt i zadłużenie:
· deficyt budżetowy zaplano-
wano w kwocie 16.643.375 zł, tj.
na poziomie 20,2 % dochodów;
· dług publiczny zaplanowano
w kwocie 32.823.999 zł, tj. na po-
ziomie 39,84 % dochodów;
· spłata długu (z odsetkami) w
trakcie roku 2009 w budżecie za-
planowano w kwocie 6.787.725 zł,
tj. na poziomie 8,24 % dochodów.

Skąd bierzemy pieniądze na

pokrycie deficytu i ile to kosz-

tuje?

Deficyt finansujemy, zacią-
gając zobowiązania, tj. biorąc
oprocentowane pożyczki i
kredyty oraz emitując obliga-
cje komunalne. Są one spła-
cane z miejskiego budżetu,
ale spłata ta jest rozłożona na
długi okres. W ostatnich la-
tach koszt obsługi zadłużenia
stale wzrasta. Spłacamy te-
raz zobowiązania zaciągnięte
na inwestycje w latach 2004 –
2008.

cdn.
Grzegorz Galicki


