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Krótka historia przedszkoli
Historia i dzień dzisiejszy krotoszyńskich przedszkoli są tematem
wystawy prezentowanej w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Na
planszach zobaczymy roześmiane buzie maluchów na współczesnych
zdjęciach grupowych i sale przedszkolne sprzed dziesiątek lat. Każ-
da placówka przedstawiona została osobno. Przygotowujące ekspo-
zycję Przedszkole nr 1 nie zapomniało również o oddziałach przy-
szkolnych.                                                                                                (eliz)

Kuliste i ³adne

64 lata temu...

23 stycznia obchodziliśmy 64. rocznicę wyzwolenia Krotoszy-
na spod okupacji hitlerowskiej. Pamięć o tym wydarzeniu uczczo-
no w mieście, składając kwiaty pod pomnikiem 6 Pułku Artyle-
rii Lekkiej.  Wiązanki w patriotycznych kolorach złożyły trzyoso-
bowe delegacje władz naszej gminy  i powiatu oraz organizacji kom-
batanckich i szkół.                                                                             (eliz)

Ponad 34 tysiące złotych koszto-
wały ozdobne, kuliste donice, któ-
re zastąpiły graniaste i dużo
mniej efektowne pojemniki na
kwiaty stojące na Rynku. Na prze-
łomie listopada i grudnia Urząd
Miejski zakupił i ustawił 26 no-
wych donic. Dwie stanęły przed
wejściem do budynku na Kołłąta-
ja, reszta w centrum miasta. Nie
wymieniono wszystkich, szpaler
prowadzący do Ratusza tworzą
nadal stare pojemniki. Urząd
Miejski rozważa kupno kolejnych
donic, w miarę możliwości finan-
sowych.                                     (eliz)

Na spotkanie w bibliotece Poczet Wierzbiêty
stawi³ siê w pe³nym uzbrojeniu, czym wywo-
³a³ zachwyt na twarzach dzieci (czyt. s. 2).
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Rocznica wyzwolenia
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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

Uczestnicy
spotkania mieli
okazję poznać
czterech człon-
ków drużyny.
Piotr Mikołaj-
czyk z rady brac-
twa omówił stro-
je przybyłych na
s p o t k a n i e
łucznika, hala-
bardnika, pie-
chura i żołnierza
konnego.  Chęt-
nie opowiadał
też o udziale w
pokazach, tur-
niejach i innych
imprezach histo-
rycznych. Mówił
o zasadach obo-
wiązujących w
walce.

Krotoszyń-
scy wojownicy
wspomnieli, że biorą również
udział w rekonstrukcji bitwy pod
Grunwaldem. Walczą tam po
stronie chorągwi śląskiej, ale
mają nadzieję, że - jak piszą na
swojej stronie internetowej -   kie-
dyś poczet stanie się fundamen-
tem do stworzenia i wystawienia
podczas inscenizacji bitwy grun-
waldzkiej chorągwi kalisko-sie-
radzkiej. Członkiem bractwa
może zostać osoba, która przej-
dzie półroczny okres próbny. Jest
to czas potrzebny na  przygoto-
wanie sobie jak najwierniej zre-
konstruowanego stroju i wyposa-
żenia. Podczas wizyty w bibliote-
ce jeden z członków pocztu pre-
zentował kolczugę, nad którą
pracował cztery miesiące. Łącze-
nie ogniw kolczugi okazało się
bardzo czasochłonne. dlatego do
pomocy włączyły się jeszcze trzy

Rycerze w bibliotece
21 stycznia goœæmi spotkania „Dzieci

dzieciom” organizowanego w Krotoszyñskiej
Bibliotece Publicznej byli cz³onkowie Pocztu
Wierzbiêty z Krotoszyna, nale¿¹cego do
Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej.

Powstało Krotoszyńskie To-
warzystwo Współpracy Polsko-
Tureckiej. Zebranie założyciel-
skie odbyło się 16 stycznia w Cen-
trum Koordynacyjno-Informacyj-
nym, siedzibie towarzystwa (ul.
Zdunowska 12). W trakcie spo-
tkania ustalono, że towarzystwo
będzie nosiło nazwę Krotoszyń-
skie Towarzystwo Współpracy
Polsko-Tureckiej „Bosfor”. Po-
nadto uchwalono statut oraz wy-
brano Zarząd „Bosforu”. Preze-
sem towarzystwa została Emilia
Patalas-Poślednicka, wicepreze-
sem - Ryszard Hęćka, skarbni-
kiem - Kazimierz Ratajczyk. Po-
zostałymi członkami pięciooso-
bowego zarządu zostali: Sławo-
mira Fedorowicz i Krzysztof Gro-

Pierwsze w roku spotkanie
poświęcono przedstawieniu
gminnego kalendarza imprez
sportowo-turystycznych i zapo-
znaniu obecnych z informacją na
temat dofinansowania działalno-
ści klubów i innych organizacji
zajmujących się sportem. Przed-
stawiona została także propozy-
cja stypendiów sportowych na
bieżący rok dla zawodników osią-
gających sukcesy.

Przedstawiciele klubów dys-
kutowali zarówno o wysokości
przyznanych dofinansowań, jak
i o rozdziale stypendiów. Szcze-
gólnie zainteresowała ich kwe-
stia pozostawienia stypendium w
klubie wtedy, gdy zawodnik traci
w ciągu roku prawo do tej kwoty.
Czy można by je przekazać inne-
mu zawodnikowi? Ponieważ re-
gulamin stypendiów nie przewi-
duje takiej możliwości, przewod-
niczący Gminnej Rady Sportu Ry-
szard Czuszke obiecał, że rozwa-
ży możliwość zmiany przepisów
i na następnym spotkaniu przed-
stawi taką propozycję. Podkreślił
też, że kluby i organizacje spor-
towe nie są na utrzymaniu gmi-
ny, otrzymują jedynie od niej do-
finansowanie. Mogą się ubiegać
samodzielnie o pomoc z ze-
wnątrz, dlatego zachęcił wszyst-
kich do szukania informacji na

temat programów finansowych i
prosił o przekazanie Radzie in-
formacji, jakie wnioski do tej pory
złożono.

Sekretarzujący Radzie Ro-
man Wosiek tłumaczył obecnym,
dlaczego nie wszystkie organiza-
cje zajmujące się sportem otrzy-
mały dofinansowanie: - Staramy
się koncentrować na tych klu-
bach, które wykonują dobrą ro-
botę, profesjonalizują się, osią-
gają wyniki, a nie tylko istnieją.

Gościem specjalnym spotka-
nia był Jan Krysztofiak, były pre-
zes KS Krotosz, któremu bur-
mistrz Julian Jokś podziękował
za dotychczasową działalność na
niwie sportowej.

Krotoszyńskie kluby i organi-
zacje sportowe na sport dzieci i
młodzieży dostały w 2009 r.
łącznie 350 tys. zł, a więc o 35 tys.
zł więcej niż w zeszłym roku. Z
tego 260 tys. zł gmina przyznała
pięciu dużym klubom, jak: Astra
(90 tys.), Ceramik (55 tys.), Kro-
tosz (55 tys.), Rozum (42 tys.) i
Nippon (18. tys.), pozostałe 90 tys.
rozdysponowano pomiędzy
UKS-y i inne instytucje.

Oprócz tego ponad 99 tys. zł
przeznaczono na stypendia dla
zawodników, a 140 tys. zł na pro-
mocję gminy przez kluby sporto-
we.                                         (eliz)

Filia przeniesiona

„Bosfor” ju¿ dzia³a
belny. W skład Komisji Rewizyj-
nej weszli: Andrzej Skrzypczak
(przewodniczący), Jan Pawlik
(wiceprzewodniczący) oraz Elż-
bieta Żak (sekretarz).

W zebraniu uczestniczyło
około 30 osób, deklaracje człon-
kowskie wypełniły 22 osoby.
Roczną składkę członkowską
ustalono w wysokości 24 zł.
W najbliższym czasie Zarząd to-
warzystwa rozpocznie  pra-
ce nad przygotowaniem wnio-
sku o pozyskanie środków z fun-
duszy unijnych na działalność
towarzystwa. Osoby zaintereso-
wane współpracą z towarzy-
stwem uzyskają informacje
w CKI (Krotoszyn, ul. Zdunow-
ska 12, tel. 062 725 06 23).  (mm)

osoby z rodziny.  Odpowiednie
stroje i wyposażenie można też
kupić gotowe, ale nie jest to ta-
nie. Nowo wstępujący w szeregi
bractwa mogą korzystać ze sprzę-
tu drużyny za zgodą dowódcy.

Dzieci i dorośli zgromadzeni w
bibliotecznej sali z zainteresowa-
niem wysłuchali wszystkich infor-
macji. Jednak największą frajdę
sprawił wszystkim moment, kie-
dy własnoręcznie można było
podnieść miecz czy założyć frag-
ment zbroi, dopasować rękawicę
czy przymierzyć hełm.  Była też
okazja do zrobienia pamiątkowej
fotki ze średniowiecznymi wojow-
nikami.                                        (mm)

Osoby zainteresowane działalnością Pocz-

tu Wierzbięty więcej informacji mogą uzy-

skać w Klubie Rivendell  (os. Sikorskiego,

budynek żłobka miejskiego) w piątki o

godz. 19.00 .

Obrady sportowe
26 stycznia w Urzêdzie Miejskim odby³o

siê inauguracyjne w tym roku spotkanie
Gminnej Rady Sportu.
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Nawet Beata Waleñska z biblioteki nie opar³a siê pokusie
przymierzenia he³mu.

Ko³o Miejskie PTTK zaprasza do
udzia³u w XV Rajdzie Turystycz-
nym „Szukanie Wiosny”. Rajd na
trasie Baszków - Salnia – Osusz
odbêdzie siê 7 marca. Przejazd au-
tokarami do Baszkowa sponsoru-
je PGKiM.

Krotoszyñska Biblioteka Publicz-
na zaprasza ksi¹¿kolubów 9 lute-
go na kolejne spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Ksi¹¿ki. Tym razem
czytelnicy bêd¹ rozmawiaæ na te-
mat ksi¹¿ki Barbary Kosmowskiej
„Z³ota rybka”.

Centrum Sportu i Rekreacji „Wod-
nik” zaprasza kibiców i zawodni-
ków 5 lutego o godz. 9.00 do hali
sportowej przy ul. M³yñskiej na
turniej halowej pi³ki no¿nej ch³op-
ców klas IV - VI szkó³ podstawo-
wych. Zg³oszenia dru¿yn przyjmo-
wane s¹ do 2 lutego.

Krotoszyñska Biblioteka Publicz-
na i Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Krotoszynie zapraszaj¹
wszystkich seniorów do udzia³u w
cyklu zajêæ kulturalno-edukacyj-
nych. Najbli¿sze z nich - 5 lutego
o godz. 16.00 - Zdrowa ¿ywnoœæ
(zajêcia poprowadz¹ kucharz oraz
dietetyk). Kolejne: 5 marca Dzieñ
kobiet; 2 kwietnia - Œwiêta za pa-
sem, czyli czas siê wzi¹æ do robo-
ty, 7 maja - Polacy nie gêsi i prócz
jêzyka sw¹ historiê maj¹; 4 czerw-
ca - wyjazd niespodzianka. Infor-
macje dodatkowe - od poniedzia³-
ku do pi¹tku tel. 062 725 27 83.

Centrum Sportu i Rekreacji Wod-
nik zaprasza na kryt¹ p³ywalniê, do
tê¿ni solankowych i wyremonto-
wanych saun. Od 1 lutego tê¿nie
w cenie promocyjnej 4 z³ za go-
dzinê.

Przewodnicz¹cy Gminnej Rady Sportu zapozna³ zebranych z programem
spotkania.

fo
t.

 I
za

b
e
la

 B
a
rt

o
œ

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zaprasza do nowej sie-
dziby  Filii Bibliotecznej nr 1. Filia została przeniesiona z
ul. Głowackiego 2 do Szkoły Podstawowej nr 3 (Błonie).
Zapraszamy wszystkich czytelników.

Godziny otwarcia:

- w poniedziałki i środy od10.00 do 14.00
- we wtorki i czwartki od14.00 do 18.00.

(kbp)
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K r ó t k o

Zarówno kolejna wizyta,  jak
i powołanie do życia Krotoszyń-
skiego Towarzystwa Współpracy
Polsko Tureckiej świadczą o tym,
że współpraca między miastami
partnerskimi rozwija się coraz
lepiej.

Oficjalna współpraca rozpo-
częła się 3 września 2007 r., kie-
dy nastąpiło podpisanie umowy
partnerskiej o współpracy mię-
dzy Krotoszynem a miastem Bu-
cak. Przedstawiciele partnerskie-
go miasta  na zaproszenie bur-
mistrza Juliana Joksia gościli w
Krotoszynie w połowie listopada

ubiegłego roku. Kolejna grupa, w
której znaleźli się przede wszyst-
kim przedsiębiorcy, pracownicy
naukowi oraz urzędnicy, zainte-
resowani nawiązaniem współ-
pracy gospodarczej z polskimi
partnerami, odwiedziła nasze
miasto w poniedziałek 26 stycz-
nia. Osiemnastu mieszkańców
Bucaku przebywało w Krotoszy-

nie do piątku 30 stycznia.
Wtorkowy dzień goście spę-

dzili w kilku krotoszyńskich fir-
mach. Chęć przyjęcia delegacji
zgłosiły firmy: Przedsiębiorstwo
Handlowe A-T, Krotoszyńskie
Zrzeszenie Handlu i Usług, 
Przedsiębiorstwo „Gembiak-Mik-
stacki”, Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane „Krodomex”, Cech Rze-

Wizyta g³owy pañstwa mia³a zwi¹-
zek z rocznic¹ powstania wielkopol-
skiego. Przyjazd prezydenta do Kro-
toszyna poprzedzi³o wyst¹pienie dr.
Edwarda Jokiela, który na pl. Jana
Paw³a II przypomnia³ mieszkañcom
historiê pomnika Wolnoœci.

Lech Kaczyñski przywita³ siê z w³a-
dzami samorz¹dowymi i z³o¿y³ kwiaty
pod pomnikiem Wolnoœci. Wi¹zankê
upamiêtniaj¹ca powstañców z³o¿y³ tak-
¿e wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Na spotkaniu z m³odzie¿¹ i zapro-
szonymi goœæmi w auli I LO prezydent
mówi³ o patriotyzmie i ojczyŸnie. Nie
chcia³ mówiæ o przysz³ych wyborach,
ale z chêci¹ nawi¹zywa³ do historii
Polski i Wielkopolski. Wspomnia³
swoj¹ nauczycielkê od historii, która
przekaza³a mu solidn¹ wiedzê na te-
mat zwyciêskiego zrywu wielkopol-
skiego. Zachêca³ m³odych, aby korzy-
stali z szans, jakie daje dobra eduka-
cja i aby byli aktywnymi uczestnikami
¿ycia spo³ecznego.

Dziêkuj¹c za przybycie, burmistrz
Julian Jokœ wrêczy³ prezydentowi ob-
raz z wizerunkiem ratusza.             (eliz)

Konkurs na logo

Konferencjê na temat szkolnej ak-
tywnoœci sportowej zorganizowano w
Krotoszynie ju¿ po raz pi¹ty. Odby³a siê
ona w auli Gimnazjum nr 2 i wziêli w
niej udzia³ g³ównie nauczyciele wuefiœci
oraz dyrektorzy szkó³. Wyk³ad na temat
podstawy programowej wychowania fi-
zycznego, która bêdzie obowi¹zywa³a od
wrzeœnia 2009r., wyg³osi³ pracownik
naukowy Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w Gdañsku prof. dr hab.
Tomasz Fro³owicz. Profesor przewodni-
czy³ grupie ekspertów MEN tworz¹cych
now¹ podstawê programow¹.

Goœæ przedstawi³ zmiany, jakie
wprowadzi nowy dokument. Swoj¹ wy-
powiedŸ ilustrowa³ informacjami doty-
cz¹cymi innych pañstw europejskich.
Przytoczy³ dane na temat liczby godzin
wychowania fizycznego w ró¿nych kra-
jach i podsun¹³ przyk³ad rozwi¹zywania
problemu z niedostatkiem sal gimna-
stycznych. Bo jak siê okazuje, nie jest to
wcale typowa polska specyfika, bogat-
sze kraje te¿ miewaj¹ z tym trudnoœci.
Szczególnie te, w których tygodniowa
liczba godzin wuefu jest tak samo wy-
soka jak w Polsce. Na przyk³ad szko³y w
Szwajcarii czêœæ tych lekcji przeprowa-
dzaj¹ na tygodniowych obozach spor-
towych, Francja oferuje zaœ uczniom po-
po³udniowe lekcje wuefu.

Prof. Frolowicz zwróci³ tak¿e uwa-
gê na efekt, jaki winny przynieœæ zajêcia
sportowe w szkole - utrwalenie na ca³e
¿ycie nawyku aktywnoœci ruchowej. Nie
zawsze idzie to w parze z liczb¹ godzin
spêdzonych w szkole na grach sporto-
wych lub skokach w dal. Przeprowadzo-

Goœcie z Bucaku
W poniedzia³ek

26 stycznia do
Krotoszyna przyje-
cha³a grupa przed-
stawicieli z zaprzy-
jaŸnionego z Kroto-
szynem  Bucaku
(Turcja).

miosł Różnych (branża kamie-
niarska), Fabryka Urządzeń Gór-
niczych „Fugor”, Przedsiębior-
stwo „Jotkel”, grupa producenc-
ka (branża rolnicza) oraz Przed-
siębiorstwo Gabi-Plast.

W środę turecka delegacja
wzięła udział w konferencji na te-
mat przedsiębiorczości. Spotka-
nie rozpoczął burmistrz Julian
Jokś, mówił o działalności gospo-
darczej w Polsce. O zasadach two-
rzenia przedsiębiorstw opowia-
dały przedstawicielki Kaliskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości.
Swoje wystąpienia mieli również
przedstawiciele zrzeszeń i orga-
nizacji. W spotkaniu udział wzię-
li także przedstawiciele banków.
Konferencja odbyła się w Cen-
trum Konferencyjno-Szkolenio-
wym firmy „Jotkel” w Koźminie
Wlkp.

Ostatni dzień pobytu goście z
Bucaku spędzili w Poznaniu,
gdzie mieli zaplanowane spotka-
nie biznesowe w Polskiej Izbie
Gospodarczej i zwiedzanie mia-
sta.                                        (mm)

Rano czy popo³udniu?
Podstawa programowa to zapis tego, czego pañstwo zobowi¹zuje

siê nauczyæ œrednio zdolnego ucznia - t³umaczy³ 21 stycznia na kon-
ferencji poœwiêconej wychowaniu fizycznemu w szkole prof. Tomasz
Fro³owicz z Gdañska.

na w ostatnim czasie wœród absolwen-
tów szkó³ ankieta wykaza³a, ¿e 70 pro-
cent osób opuszczaj¹cych szko³y w Ir-
landii zadeklarowa³o, i¿ bêdzie kontynu-
owaæ zainteresowania sportowe w do-
ros³ym ¿yciu. W Polsce ten odsetek wy-
niós³ 60 procent dla ch³opców i 50 dla
dziewcz¹t. Mimo ¿e w naszych szko³ach
jest kilkakrotnie (!) wiêcej godzin wuefu
ni¿ w Irlandii. - Nie nale¿y wyci¹gaæ z tego
pochopnych wniosków - ostrzega³ prele-
gent. Dla wyspiarskiego kraju jest charak-
terystyczne jednak, ¿e lekcje wuefu s¹ tam
organizowane w formie projektu. Jeœli s¹
chêtni do uprawiania okreœlonej dyscypli-
ny sportowej, dopiero wtedy tworzy siê

grupê.
Nowa podstawa programowa pozwoli

szko³om na wiêksz¹ dowolnoœæ w realiza-
cji lekcji wuefu. W rekomendowanym przez
siebie nowym systemie MEN proponuje
rozbicie obowi¹zuj¹cych tygodniowo czte-
rech godzin wychowania fizycznego na
dwie godziny realizowane w sposób tra-
dycyjny i dwie w formie obowi¹zkowych
zajêæ popo³udniowych. Co robiliby
uczniowie po po³udniu, zale¿y ju¿ od
szko³y, która musi uwzglêdniæ swoje
mo¿liwoœci, zainteresowania wychowan-
ków i lokalne tradycje. Po przerwie na-
uczyciele i dyrektorzy mogli zadawaæ
profesorowi pytania.                       (eliz)

Prezydent
w Krotoszynie

Czêœæ tureckiej delegacji odwiedzi³a gospodarstwo rolne pana Marka Pohla w
Krotoszynie.

Zebrani z uwag¹ wys³uchali ciekawego wyk³adu.
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Towarzystwo Mi³oœników i Bada-
czy Ziemi Krotoszyñskiej og³asza kon-
kurs na opracowanie logo towarzy-
stwa. Znak ten powinien zawieraæ skrót
TMiBZK. Prace mo¿na wykonaæ w do-
wolnej technice graficznej i przes³aæ na
adres: tmibzk@krotoszyn.pl lub do-
starczyæ osobiœcie do Krotoszyñskiej
Biblioteki Publicznej do p. Aliny Kajew-
skiej (I p.) w godz. 10.00 - 15.00. Ter-
min nadsy³ania prac – 31 marca br.
Autor najlepszej pracy zostanie nagro-
dzony zestawem trzech wybranych
przez siebie ksi¹¿ek z dorobku wydaw-
niczego towarzystwa.                  (jozz)

Mieszkańcy Samulskie-
go i Urbanowiczówny w
Krotoszynie doczekają
się w tym roku zmian,
bowiem Urząd Miejski
ogłosił przetarg nieogra-
niczony na przebudowę
tych ulic. Zakres rzeczo-
wy zadania obejmuje na
ulicy Samulskiego budo-
wę jezdni o długości ok.
460 i szerokości 6 m, z
nawierzchnią mineral-
no-bitumiczną, oraz ciąg
pieszo-rowerowy i chod-
nik z kostki betonowej.
Niezbędne jest także od-
wodnienie. Na Urbano-
wiczówny potrzebny jest
natomiast ciąg pieszo-
rowerowy i chodnik z
kostki betonowej na dłu-
gości ok. 150 m. Oferty
można składać do 9 lu-
tego.

Zakład Zieleni Marsza-
łek zajmie się w tym
roku utrzymaniem
obiektu zabytkowego,
jakim jest park Wojska
Polskiego, oraz lasów
komunalnych - zgodnie z
wytyczonym planem.
Firma złożyła jako jedy-
na ofertę na przetarg do-
tyczący tych prac. Za
roboty w parku gmina
zapłaci 23 tys. zł, nato-
miast za leśne - niecałe
10 tys. zł.

Burmistrz Krotoszyna
ogłosił czwarty przetarg
ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej
w Krotoszynie przy uli-
cy Klemczaka. Zgodnie z
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego na
mającej 4134 m kw.
działce można prowa-
dzić produkcję, hurtow-
nie, warsztaty, usługi lub
zlokalizować biura. Nie
wolno tam natomiast bu-
dować domów mieszkal-
nych. Cena wywoławcza
działki wynosi 435 tys.
zł. Przetarg odbędzie się
5 marca w Urzędzie
Miejskim.
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Kto decyduje o tym, na co miasto wy-
daje swoje pieni¹dze?

Zadania, które nale¿¹ do samorz¹du,
s¹ okreœlone w ustawach. S¹ to takie dzie-
dziny, jak np. oœwiata, ochrona zdrowia,
utrzymanie dróg, zapewnienie bezpieczeñ-
stwa, pomoc socjalna, dzia³alnoœæ kultural-
na. Propozycje przeznaczenia pieniêdzy na
konkretne zadania sk³ada Radzie Miejskiej
w Krotoszynie, który kieruje siê potrzeba-
mi miasta zg³aszanymi tak¿e przez miesz-
kañców. Projekt ten jest nastêpnie rozpa-
trywany przez radnych, którzy wprowadzaj¹
do niego zmiany, nastêpnie Rada wiêkszo-
œci¹ g³osów uchwala plan finansowy mia-
sta na rok bud¿etowy.

Czy zwyk³y mieszkaniec ma wp³yw na
sposób wydawania miejskich pieniêdzy?

Tak. Ka¿dy mieszkaniec mo¿e sk³adaæ
do Burmistrza Krotoszyna lub swojego rad-
nego wnioski i projekty zadañ dotycz¹cych
najbli¿szego otoczenia, które burmistrz i
radni winni rozpatrzyæ w ramach posiada-
nych œrodków finansowych.

Jakie w 2009 roku bêd¹ wydatki?
W 2009 roku wydatki zaplanowano na

³¹czn¹ kwotê prawie 100 mln z³ (99,0 mln
z³), z czego na rozwój gminy - czyli na wy-
datki maj¹tkowe wydajemy prawie co trze-
ci¹ z³otówkê (29 % - 28,3 mln z³), na co

sk³ada siê realizacja 54 zadañ inwestycyj-
nych.

Czy wydatki i dochody zaplanowa-
ne na pocz¹tku roku mog¹ siê zmieniæ?

Bud¿et jest w ci¹gu roku wielokrot-
nie zmieniany i jest to dopuszczalne przez
prawo. Zwiêksza siê wysokoœæ subwen-
cji lub dotacji uzyskiwanych z bud¿etu
pañstwa czy dochody osi¹gane bezpo-
œrednio przez samorz¹d. To umo¿liwia
przeprowadzenie zmian równie¿ po stro-
nie wydatków. mo¿liwe jest tak¿e wpro-
wadzenie do bud¿etu nowych zadañ fi-
nansowanych z pieniêdzy zapisanych jako
rezerwa bud¿etowa lub zaoszczêdzonych
podczas realizacji innych zadañ.

Kto jest odpowiedzialny za wykony-
wanie bud¿etu?

Wykonawc¹ bud¿etu jest Burmistrz
Krotoszyna, który ponosi za to jednooso-
bow¹ odpowiedzialnoœæ. Przedstawia on
Radzie (co pó³ roku) sprawozdanie z wy-
konania bud¿etu. Sprawozdanie roczne
podlega ocenie radnych i opinii Regional-
nej Izby Obrachunkowej (instytucja, któ-
ra kontroluje finanse samorz¹dowe). Oce-
na ta jest podstaw¹ udzielenia – b¹dŸ nie
– absolutorium Burmistrzowi Krotoszy-
na.

Grzegorz Galicki

Celem rajdu było między in-
nymi  poznanie zabytków Kro-
toszyna, a konkretnie zwiedze-
nie kościoła ś.ś. Fabiana i Seba-
stiana. Na starcie stawiło się 65
turystów, w tym 10 z koła PTTK
przy Mahle, 5 indywidualnych,
9 z Zespołu Szkół Specjalnych,
9 z Gim. 4, 4 z SP 8, 11 z Gim. 5,
7 z Gim. w Zdunach i 10 z Gim.
2.

Trasa wiodła spod Muzeum

Podobnie jak w wielu innych
jednostkach samorządowych
Burmistrz Krotoszyna w 2008
roku zatrudnił pracownika od-
powiedzialnego za przeprowa-
dzenie kontroli podatkowej na
terenie Miasta i Gminy Kroto-
szyn. Pracownik ten, począwszy
od II półrocza 2008, rozpoczął
wstępną kontrolę  polegającą na
sprawdzaniu zabudowań (bu-
dynków i budowli), mieszczą-
cych się na nieruchomościach
podatników. Sprawdzenie pole-
ga  na porównaniu stanu fak-
tycznego ze stanem ewidencyj-
nym, czyli między innymi doko-
nuje się sprawdzenia, czy bu-
dynki mieszkalne i niemieszkal-
ne (gospodarcze i garaże) są
zgłoszone do ewidencji podatku
od nieruchomości prowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Kroto-
szynie. W razie stwierdzenia
niezgodności stanu faktycznego
ze stanem znajdującym się w
ewidencji zostają podjęte dzia-

łania mające na celu likwidację
rozbieżności. Organ podatkowy
prosi podatnika o złożenie in-
formacji wyjaśniającej w spra-
wie np. podatku od nieruchomo-
ści, a w przypadku odmowy zło-
żenia wyjaśnień wszczęte zo-
staje  odpowiednie postępowa-
nie kontrolne, zgodnie z posta-
nowieniami Ordynacji podatko-
wej. Polega ono na oględzinach
nieruchomości i porównaniu
zebranych informacji z danymi
zawartymi w ewidencji, co może
doprowadzić do zmiany wcze-
śniej wydanych decyzji podat-
kowych, czyli konieczności np.
zapłaty zaległego podatku wraz
z odsetkami za zwłokę, nawet
za 5 lat wstecz.

Do dnia ukazania się niniej-
szej informacji kontroli podat-
kowej zostały już poddane na-
stępujące ulice: Łąkowa, Armii
Krajowej, Hubala, Mikołajczy-
ka, Bohaterów Monte Cassino,
Karbowiaka i Tyczyńskiego

oraz wieś Smoszew. Już wstęp-
ne czynności sprawdzające wy-
kazały, że wielu podatników
„zapomniało” o zgłoszeniu
zmian w stanie posiadanych
nieruchomości. Najczęściej po-
pełniane błędy to niezgłaszanie
nowo wybudowanych budyn-
ków mieszkalnych lub gospo-
darczych, jak i rozbudowy nie-
ruchomości już istniejących
oraz zaniżanie  powierzchni.

Prowadzona kontrola ma na
celu usunięcie wszelkich błę-
dów i nieprawidłowości i obej-
mie większość, a naszym celem
jest  objęcie kontrolą wszyst-
kich  podatników, dlatego też już
teraz prosimy Państwa o doko-
nanie samodzielnego porówna-
nia stanu faktycznego ze zło-
żoną w urzędzie deklaracją po-
datkową, dzięki czemu nasza
kontrola będzie dla Państwa tyl-
ko formalnością, czego Państwu
szczerze życzymy.

Wioleta Kaźmierczak

Zapraszamy przyszłych studentów z Krotoszyna do nauki w rodzin-
nym mieście. Łódzka Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Zarządzania ogłasza nabór kandydatów na rok akademicki 2009/
2010 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Krotoszynie.

(Samo)kontrola podatkowaBud¿etowe ABC

Regionalnego przez Rynek do
drewnianego kościoła o kon-
strukcji zrębowej na planie
krzyża greckiego (o ramionach
równej długości) ś.ś. Fabiana i
Sebastiana. O historii zabytku
opowiadał turystom Karol Pio-
trowski. Każdy uczestnik otrzy-
mał broszurę wydaną przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
oraz broszurkę o trasie rajdu
wydaną przez krotoszyński od-

dział PTTK.
Po obejrzeniu kościółka raj-

dowcy ruszyli przez park Inte-
gracji Europejskiej, teren wokół
Jeziora Odrzykowskiego, plac
Szkolny, ul. Ostrowską, Chwali-
szewską, Księżycową, Ce-
glarską, Słowiańską i Staszica,
by dotrzeć do mety w Gimna-
zjum nr 2. Tu posilili się
smaczną grochówką i przystą-
pili do konkursów.         (chmiel)

Studiuj blisko Rajd miejski
17 stycznia odby³ siê w Krotoszynie 43. Zimowy Rajd Turystyczny z

met¹ w Gimnazjum nr 2.
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Uczestnicy rajdu zwiedzili drewniany koœció³ek œ.œ. Fabiana i Sebastiana

Szanowna Maturzystko!

Szanowny Maturzysto!
W tym roku, za kilka miesięcy, po zdaniu matury, staniecie

przed wyborem dalszej drogi życiowej. Zdecydowana większość
z Was podejmie studia poza Krotoszynem. Z pewnością będą
wśród Was  tacy, którzy z wielu względów, głównie material-
nych czy rodzinnych, nie będą mogli studiować poza miejscem
zamieszkania. Z myślą o tej grupie mieszkańców, władze sa-
morządowe Miasta i Gminy Krotoszyn mając na uwadze wy-
równanie szans edukacyjnych, wystąpiły z inicjatywą urucho-
mienia w naszym mieście wyższej uczelni. Pierwsze działania
organizacyjne  zostały zapoczątkowane już w  2008 r., poprzez
nawiązanie współpracy z jedną z najlepszych szkół wyższych
niepaństwowych w naszym kraju, Społeczną Wyższą Szkołą
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W wyniku tej współ-
pracy uruchomiony został Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
tej uczelni w Krotoszynie z siedzibą w Gimnazjum nr 2, ul. Zdu-
nowska 83. W roku akademickim 2009/2010  pierwsi studenci
będą już mogli podjąć studia w Krotoszynie, mając do wyboru –
w systemie studiów zaocznych, dwa atrakcyjne i potrzebne na
lokalnym rynku pracy kierunki:
  zarządzanie – studia licencjackie 3-letnie,
  informatyka – studia inżynierskie 3,5-letnie.

Serdecznie zapraszam więc do skorzystania z oferty pozwa-
lającej połączyć pracę zawodową z nauką na prestiżowej uczel-
ni, oszczędzając tym samym na kosztach zakwaterowania i uni-
kając uciążliwych dojazdów.

Bliższe informacje na temat uczelni, kierunków i warun-
ków studiów możecie uzyskać na stronach internetowych:
www.krotoszyn.pl  (zakładka oświata/szkoły), www.swspiz.pl.
       Życzę sukcesów,  pomyślnych wyników na maturze i za-
praszam do podjęcia studiów w naszym mieście - Krotoszynie.

                                                                                 Julian Jokś
                                                                       Burmistrz Krotoszyna


