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Szanowni Pañstwo!

Nikomu, kto interesuje siê ¿yciem gmin-
nej wspólnoty samorz¹dowej, nie mog³o uj�æ
uwadze, ¿e od dwudziestu ju¿ lat kszta³tuje ona
nasz¹ najbli¿sz¹ rzeczywisto�æ. Powsta³e na
podstawie okre�lonych przeze mnie za³o¿eñ
zwiêz³e opracowanie, w moim zamiarze, spe³-
niaæ dwa podstawowe cele. Chcia³bym, aby
sta³o siê ono �ród³em informacji o tych wszyst-
kich przedsiêwziêciach, dziêki którym od dwu-
dziestu lat budujemy nasz¹ lokaln¹ to¿samo�æ,
przedsiêwziêciach, które choæ wydaj¹ siê
skromne  w porównaniu z wydarzeniami wy-
znaczaj¹cymi rytm ¿ycia w globalnej wiosce,
to jednak maj¹ wielkie znaczenie dla nas,
mieszkañców Ziemi Krotoszyñskiej. Chcia³-
bym tak¿e, aby u�wiadomi³o nam ono, ¿e naj-
wiêksz¹ warto�ci¹ w istnieniu gminnej struk-

tury s¹ ludzie, cz³onkowie samorz¹dowej wspólnoty. U pod³o¿a wszystkich de-
cyzji i wydarzeñ, którymi wype³nili�my minione lata, le¿y ich pomys³owo�æ, wiara
w siebie, determinacja i wola zmieniania �wiata. Te cechy wyzwalaj¹ w nas ener-
giê, potrzebn¹ do wysi³ku i pracy, decyduj¹ o poczuciu wspólnego losu, który
jest fundamentem ka¿dej prawdziwej samorz¹dno�ci. Te cechy wyzwala³y ener-
giê tak¿e w 132 osobach, które w ci¹gu dwudziestu lat nazywali�my radnymi,
wyzwala³y j¹ w dyrektorach jednostek podleg³ych i prezesach komunalnych spó³ek,
we wszystkich pracownikach samorz¹dowych instytucji i urzêdu miejskiego.

Wszystkim Pañstwu sk³adam wielkie podziêkowania za spotkania, zgodne
dyskusje, ale tak¿e za spory i kompromisy, które dla wspólnego dobra umieli�my
zawieraæ. Dziêkujê za powagê i szczero�æ, z jak¹ traktowali Pañstwo swe
obowi¹zki, za czas i si³y, jakie wspólnocie po�wiêcali. Dziêkujê moim za-
stêpcom i wszystkim wspó³pracownikom za pracê, jak¹ przez lata wykonali.
Zachêcam Pañstwa do lektury w nadziei, ¿e wzmocni ona w nas wszystkich �wia-
domo�æ wspólnej drogi, która wyznaczy³a i nadal wyznacza nam ten czas i to
miejsce na spe³nianie przeznaczeñ wpisanych w nasze ¿ycie.

                                                                        Burmistrz Krotoszyna

                                                                 Julian Jok�
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I
Samorz¹d w Polsce powojennej

27 maja 1990 roku odby³y siê pierwsze demokratyczne wybory komunal-
ne. Oznacza³y one odbudowê samorz¹du na jego podstawowym poziomie; na
poziomie gminy. Po raz pierwszy od czasów dwudziestolecia wojennego osobo-
wo�æ prawn¹ otrzyma³a gmina, rozumiana jako zwi¹zek ogó³u mieszkañców.
Przywrócono istnienie w³asno�ci komunalnej, nowym strukturom zapewniono
samodzielno�æ finansow¹ i ustanowiono sta³e �ród³a dochodów w³asnych.

Tworz¹c zrêby samorz¹du gminnego siêgniêto do do�wiadczeñ Polski przed-
wojennej. Istnienie struktur samorz¹dowych w odrodzonej po rozbiorach Polsce
gwarantowa³a zarówno konstytucja marcowa z 1921 roku, jak i kwietniowa z
1935. Polityczny spór o zakres uprawnieñ sprawi³ jednak, ¿e dopiero w 1933
uchwalono ustawê samorz¹dow¹. Do czasu jej uchwalenia samorz¹d dzia³a³ w
ramach porz¹dków prawnych odziedziczonych po okresie zaborów. Mimo ist-
nienia ustawy tylko w dwóch ówczesnych województwach, w województwie
poznañskim i pomorskim, czyli na terenie by³ego zaboru pruskiego, uda³o siê
wprowadziæ samorz¹d w pe³nej postaci: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

Jeszcze w czasie trwania drugiej wojny �wiatowej, dekretem z listopada
1944 roku, reaktywowano wprawdzie samorz¹d terytorialny, lecz po to tylko,
by coraz bardziej ograniczaæ jego kompetencje. Ustawa z 1950 roku zlikwido-
wa³a podstawê lokalnej samorz¹dno�ci, czyli w³asno�æ komunaln¹, i wyelimino-
wa³a niezale¿n¹ administracjê samorz¹dow¹, zastêpuj¹c j¹ administracj¹ pañ-
stwow¹. Cz³onkowie rad narodowych zostali ca³kowicie uzale¿nienie od w³adz
partyjnych. Za swoje postêpowanie nie odpowiadali ju¿ przed wspó³mieszkañ-
cami, lecz przed przedstawicielami wy¿szych szczebli administracji pañstwowej.
Rady narodowe utraci³y sw¹ suwerenno�æ w zakresie dysponowania �rodkami
finansowymi, samodzielnego realizowania zadañ oraz prawo reprezentowania
lokalnych spo³eczno�ci. Lata obowi¹zywania tej ustawy, mimo uchwalenia no-
wej ordynacji wyborczej w 1984 roku, doprowadzi³y do zupe³nego zaniku lo-
kalnej przedsiêbiorczo�ci, pomys³owo�ci, ekonomicznej racjonalno�ci i gospo-
darno�ci. Stworzony ustaw¹ system premiowa³ bierno�æ i pe³ne podporz¹dko-
wanie siê odgórnym decyzjom.

Stworzenie samorz¹du by³o jedn¹ z podstawowych tez sformu³owanych na
pierwszym zje�dzie Zwi¹zku Zawodowego "Solidarno�æ". Zwi¹zane z jego po-
wstaniem kwestie nie by³y omawiane w czasie obrad Okr¹g³ego Sto³u, sta³y siê
za to jedn¹ z pierwszych spraw, jak¹ po wyborach w czerwcu 1989 roku zaj¹³
siê Senat - powo³ana ponownie do istnienia druga izba polskiego parlamentu. 8
marca 1990 roku ustawê o samorz¹dzie terytorialnym przyj¹³ Sejm, stwarzaj¹c
w ten sposób ramy prawne do przeprowadzenia pierwszych wyborów. Od 1
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stycznia 1999 roku funkcjonuje w Polsce pe³na struktura samorz¹dowa, obej-
muj¹ca gminê, powiat i województwo. Opiera siê ona na zasadach jednolito�ci
pañstwa polskiego i nadrzêdno�ci jego interesów, podzia³u i wzajemnego rów-
nowa¿enia siê w³adz, decentralizacji w³adzy publicznej i solidarno�ci spo³ecznej.
Relacje miêdzy poszczególnymi szczeblami samorz¹dowymi polegaj¹ na wza-
jemnym dope³nianiu siê ich kompetencji, a nie na sprawowaniu nadzoru i  kon-
trolowaniu.

Fundamentem przysz³ych struktur powiatowych w Krotoszynie sta³a siê
udzielona przez w³adze centralne w roku 1990 zgoda na utworzenie rejonu. Jej
uzyskanie zosta³o poprzedzone wielomiesiêczn¹ wytê¿on¹ prac¹, inspirowan¹
przez ówczesnego zastêpcê jeszcze naczelnika gminy, Juliana Joksia. Dziêki jego
namowom naczelnicy okolicznych gmin podpisali petycjê z pro�b¹ o utworzenie
rejonu w Krotoszynie, a dziêki po�rednictwu Wies³awa Orzechowskiego mog³a
ona zostaæ przed³o¿ona profesorowi Jerzemu Regulskiemu w czasie ich spotka-
nia w Warszawie. Zawarte w petycji argumenty zosta³y wzmocnione szczegó³o-
wymi materia³ami, przygotowanymi przez specjalnie do tego celu powo³any ze-
spó³, którego cz³onkami, oprócz naczelników gmin, byli tak¿e Feliks Majchrzak,
Miko³aj Ilnicki i Maria Drygas-Sobañska. Dokumenty te zosta³y przekazane pro-
fesorowi Regulskiemu w czasie drugiego spotkania. Lata 1995-98 to próby prze-
niesienia z Krotoszyna do innych miast takich instytucji, jak s¹d rejonowy, pro-
kuratura, delegatura kuratorium, urz¹d skarbowy, ZUS i KRUS. Elementami batalii
o pozostanie tych urzêdów w Krotoszynie by³y pisma Juliana Joksia, wówczas
ju¿ burmistrza Krotoszyna, do stolicy, spotkania z sêdzi¹ wojewódzkim, kontak-
ty z ówczesnym wiceministrem sprawiedliwo�ci. Wspomniane instytucje pozo-
sta³y ostatecznie w naszym mie�cie. Prokuratura otrzyma³a nowe pomieszczenia
na terenie dawnej jednostki wojskowej. Ale nie gwarantowa³o to jeszcze uczy-
nienia z Krotoszyna miasta powiatowego. Dla idei jego powstania uda³o siê po-
zyskaæ Kobylin i próbowano pozyskaæ Pogorzelê. Ideê tê rozwijano w rozmo-
wach z prokuratorami rejonowymi z Ostrowa, sêdziami, pracownikami Sanepi-
du, weterynarii, policji, stra¿y po¿arnej. W trakcie kilkunastu spotkañ burmistrza
Krotoszyna z szefami placówek, które w przysz³o�ci mia³y funkcjonowaæ w ra-
mach powiatu, uda³o siê ich przekonaæ o konieczno�ci istnienia tych struktur w
Krotoszynie, co wp³ynê³o na decyzjê o powstaniu powiatu krotoszyñskiego.
D¹¿enie do jego utworzenia zosta³o zapisane w pierwszej "Strategii rozwoju Kro-
toszyna" jako jeden z jej najwa¿niejszych celów.

W nowym uk³adzie gmina odpowiada miêdzy innymi za szkolnictwo pod-
stawowe i przedszkola, opiekê spo³eczn¹, kulturê i sport, gminne drogi, gospo-
darkê komunaln¹, gospodarkê terenami i budownictwo mieszkaniowe, sprawy
obywatelskie i rejestracjê dzia³alno�ci gospodarczej. Na powiecie natomiast spo-
czywa odpowiedzialno�æ za szkolnictwo ponadpodstawowe, politykê prorodzin-
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n¹, wspieranie osób niepe³nosprawnych, turystykê, kulturê i ochronê jej dóbr,
geodezjê, nadzór budowlany i drogi powiatowe, bezpieczeñstwo obywateli, ochro-
nê przeciwpowodziow¹ i przeciwpo¿arow¹ oraz przeciwdzia³anie bezrobociu.
Zakres odpowiedzialno�ci samorz¹du wojewódzkiego to miêdzy innymi szkol-
nictwo wy¿sze i policealne, specjalistyczne placówki zdrowia, domy pomocy
spo³ecznej, drogi i ochrona �rodowiska.

Istniej¹cych obecnie struktur samorz¹dowych nie mo¿na traktowaæ jako
ostatecznych form, wyra¿aj¹cych podmiotowo�æ spo³eczeñstwa, jego prawo do
samodzielno�ci i niezale¿no�ci. Bêd¹ one zawsze ewoluowaæ, dostosowuj¹c siê
do wyzwañ, jakie niesie przysz³o�æ. Jednak ich podstawow¹ jednostk¹ pozosta-
nie gmina. To ona, bêd¹c prawnym odzwierciedleniem wiêzów ³¹cz¹cych lokaln¹
spo³eczno�æ, jest powo³ana do zaspokajania podstawowych potrzeb i oczeki-
wañ jej cz³onków.

II
Samorz¹d jako wspólnota mieszkañców gminy

Nie ma dziedziny ¿ycia, w której nie mo¿na by odnale�æ �ladów samorz¹-
dowej aktywno�ci. Wszystkie zadania administracji samorz¹dowej sprowadzaj¹
siê do zapewnienia mieszkañcom Krotoszyna i miejscowo�ci, wchodz¹cych w
sk³ad gminy, czyli ca³ej samorz¹dowej wspólnocie, jak najwy¿szych standardów
¿yciowych oraz warunków do osobistego, zarówno duchowego jak i fizycznego
rozwoju. Spe³nienie pierwszego postulatu oznacza nieustanne starania o popra-
wê i rozbudowê gminnej infrastruktury, zapewniaj¹cej mieszkañcom ¿yciowe
wygody i codzienne funkcjonowanie na poziomie odpowiadaj¹cym normom cy-
wilizacyjnym XXI wieku. Gmina modernizuje wiêc i buduje nowe drogi, tworzy
sieæ kanalizacji, by podnoszenie poziomu ¿ycia mog³o i�æ w parze z dba³o�ci¹ o
�rodowisko naturalne, zapewnia odpowiednie funkcjonowanie zak³adów komu-
nalnych odpowiedzialnych za zaspokajanie podstawowych, codziennych potrzeb
mieszkañców, zwi¹zanych z mieszkalnictwem, transportem i dostarczaniem energii
cieplnej. W naszej gminie sprawami tymi zajmuje siê Przedsiêbiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejski Zak³ad Komunikacji oraz Zak³ad
Energetyki Cieplnej.

Dzia³alno�æ inwestycyjna otwiera drogê do zaspokojenia oczekiwañ, doty-
cz¹cych samorozwoju, realizacji i spe³niania w³asnych planów i pragnieñ cz³on-
ków samorz¹dowej wspólnoty. Administracja samorz¹dowa jest zobowi¹zana
zapewniæ mieszkañcom warunki, dziêki którym bêd¹ oni mogli w pe³ni zaspoka-
jaæ swoje potrzeby duchowe. Dba zarówno o s³u¿¹ce wszystkim sprawne funk-
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cjonowanie gminnej infrastruktury, jak i o sprawy dotycz¹ce rozwoju osobowo-
�ci, wychowania, edukacji, kultury i naszego wizerunku w kraju i za granic¹.
Dziêki bogactwu i ró¿norodno�ci gminnych przedsiêwziêæ ka¿dy z mieszkañców
mo¿e realizowaæ te swoje zainteresowania, które zapewni¹ mu wszechstronny
rozwój, wzbogac¹ jego horyzonty intelektualne i pomog¹ odnale�æ w³a�ciwe miej-
sce w lokalnej spo³eczno�ci. Dlatego to w³a�nie gmina odpowiada za materialn¹
bazê szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, za zgodne z potrzebami cz³on-
ków wspólnoty wykorzystanie otrzymywanej co roku od pañstwa subwencji
o�wiatowej i w³asnych id¹cych w miliony funduszy, dziêki którym nasze dzieci i
nasza m³odzie¿ maj¹ zapewnione dobre warunki rozwoju fizycznego i intelektual-
nego. Warunki te zapewnia kontynuowany od pocz¹tku samorz¹dno�ci proces
nieustannej rozbudowy szkó³, budowy sal sportowych i boisk. Takie same wa-
runki gmina stara siê zapewniæ tak¿e swoim doros³ym mieszkañcom, oddaj¹c im
do dyspozycji mo¿liwo�ci Krotoszyñskiego O�rodka Kultury, zbiory Krotoszyñ-
skiej Biblioteki Publicznej, eksponaty i wiedzê zgromadzon¹ w Muzeum Regio-
nalnym im. Hieronima £awniczaka, umo¿liwiaj¹c uprawianie sportu w Centrum
Sportu i Rekreacji WODNIK, wspieraj¹c rozwój organizacji, stowarzyszeñ, dziêki
którym mieszkañcy Krotoszyna mog¹ realizowaæ w³asne pasje, rozwijaæ siê we
wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego i osobistego. Ogólne ramy wspó³pra-
cy ze stowarzyszeniami okre�la konkurs ofert, dziêki któremu gmina mo¿e reali-
zowaæ czê�æ swoich zadañ, dziel¹c swoj¹ uwagê (i pieni¹dze) pomiêdzy dzieci,
m³odzie¿, osoby doros³e i seniorów. Spor¹ jej czê�æ po�wiêca tak¿e osobom
niepe³nosprawnym, tworz¹c zarówno klasy integracyjne w szko³ach jak i Warsz-
tat Terapii Zajêciowej, który skupia osoby doros³e. Zadaniem gminy jest tak¿e
opieka nad tymi cz³onkami spo³eczno�ci, którzy z ró¿nych powodów potrzebuj¹
bezpo�redniej pomocy finansowej i materialnej. Jej rozdzielanie nadzoruje Miej-
sko-Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej.

�rodki, jakimi dysponuje samorz¹d, zapewniaj¹ nie tylko realizacjê tera�-
niejszych potrzeb i oczekiwañ, ale tak¿e, dziêki przemy�lanym inwestycjom, gwa-
rantuj¹ ich zaspokajanie w przysz³o�ci. Pomy�lne spe³nianie tak ró¿norodnych
zadañ wymaga bardzo wywa¿onego gospodarowania gminnym bud¿etem, któ-
rego wysoko�æ co roku ustala Rada Miejska. Przyjmuj¹c bud¿et, rada uwzglêd-
nia zarówno obecne potrzeby, jak i dba o to, by ich zaspokajanie w przysz³o�ci
odbywa³o siê na jeszcze wy¿szym poziomie. Jego ostateczna wysoko�æ w znacznej
mierze zale¿y od cz³onków samorz¹dowej wspólnoty. Prowadz¹c dzia³alno�æ
gospodarcz¹, odprowadzaj¹ do wspólnej kasy ró¿ne podatki, których udzia³ w
ostatnich latach siêga niemal po³owy zgromadzonych w danym roku �rodków.
Jest to najbardziej wymowny, jednoznaczny i przekonuj¹cy dowód na to, ¿e
jako�æ ¿ycia samorz¹dowej wspólnoty, poziom zaspokojenia potrzeb jej cz³on-
ków oraz perspektywy przysz³ego rozwoju zale¿¹ przede wszystkim od nich sa-
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mych, od ich pomys³owo�ci, przedsiêbiorczo�ci, determinacji i wytrwa³o�ci, a
wa¿nym zadaniem w³adz samorz¹dowych jest zapewnienie mieszkañcom wa-
runków, w których bêd¹ mog³y siê ujawniæ ich biznesowe talenty. Inwestycje
realizowane bezpo�rednio przez gminê oraz wspó³pracê ze stowarzyszeniami i
organizacjami pozarz¹dowymi uzupe³niæ trzeba tymi decyzjami samorz¹du, które
umo¿liwiaj¹ rozwój przedsiêbiorczo�ci. Decyzje te dotycz¹ przede wszystkim
planów zagospodarowania przestrzennego, uzbrajania terenów przewidzianych
pod inwestycje, tworzenia stref ekonomicznych oraz prowadzenia kompromiso-
wej, wywa¿onej polityki podatkowej, która z jednej strony zapewnia odpowiednie
wp³ywy do bud¿etu, z drugiej jednak zachêca do realizacji nowych planów go-
spodarczych zarówno przedsiêbiorców miejscowych jak i zewnêtrznych.

27 maja 1990 roku mieszkañcy Krotoszyna po raz pierwszy w powojennej
historii swego miasta mogli samodzielnie i demokratycznie wybraæ przedstawi-
cieli, którzy w ich imieniu mieli realizowaæ wszystkie stoj¹ce przed wspólnot¹
zadania. Za wszystkimi zakoñczonymi, realizowanymi i w najbli¿szym czasie pla-
nowanymi inwestycjami, za przebiegiem procesu zarz¹dzania dobrem komunal-
nym, za wszystkimi decyzjami, które pomaga³y i pomagaj¹ mieszkañcom naszej
gminy ujawniaæ i rozwijaæ obecny w nich potencja³ twórczych pomys³ów, stoi
wysi³ek i praca 132 osób, w tym 11 kobiet, które w ci¹gu dwudziestu lat istnienia
krotoszyñskiego samorz¹du sprawowa³y mandat radnego. Osoby te w trakcie
trzech pierwszych kadencji (1990-2002) tworzy³y Radê Miejsk¹ i Zarz¹d Mia-
sta i Gminy, a w trakcie dwóch ostatnich (2002-2010) Radê Miejsk¹ wspó³pra-
cuj¹c¹ z Burmistrzem Krotoszyna i jego zastêpcami. Te osoby, reprezentuj¹c
wszystkich mieszkañców samorz¹dowej wspólnoty, mia³y decyduj¹cy wp³yw na
kszta³t otaczaj¹cej nas rzeczywisto�ci. To na ich barkach spoczywa³ ciê¿ar od-
powiedzialno�ci za poziom naszego ¿ycia, od ich wyborów zale¿na by³a gospo-
darcza i spo³eczna tera�niejszo�æ i przysz³o�æ naszej gminy.

W latach 1990-1994 burmistrzem gminy by³ Miko³aj Ilnicki, a jego zastêp-
c¹ Julian Jok�. Od roku 1994 burmistrzem jest Julian Jok�. Do 18 lutego 1998
roku jego zastêpc¹ by³ Leszek Kulka, a 16 kwietnia tego roku spo³ecznym za-
stêpc¹ burmistrza zosta³a Maria Kalak. W latach 1998-2002 zastêpc¹ burmi-
strza by³a nadal Maria Kalak, a od 29 czerwca 2000 roku tak¿e Tadeusz Sta-
churski - zastêpca spo³eczny. W latach 2002-2010, czyli w czwartej i pi¹tej
kadencji, zastêpcami burmistrza byli Ryszard Czuszke i Franciszek Marsza³ek.
Pierwszym przewodnicz¹cym Rady Miejskiej wybrano Mariana Grz¹dkê, jego
zastêpcami zostali Jan Grz¹ka i Marek Grekowicz, którego mandat wygas³ uchwa³¹
Rady z 19 sierpnia 1993 roku. W latach 1994-1998 Radzie przewodniczy³ Ry-
szard Belak, a w pe³nieniu tej funkcji pomagali mu Antoni Caban i Anna Sikora.
W latach 1998-2002 na jej czele sta³ najpierw W³odzimierz Fuda³a, a po jego
�mierci, od 31 stycznia 2002 roku - Krzysztof Krysztofiak, natomiast wiceprze-
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wodnicz¹cymi byli Marian Grz¹dka i Karol Kaj. W czwartej kadencji samorz¹-
du, czyli w latach 2002-2006, funkcjê przewodnicz¹cego pe³ni³ Wies³aw �wica,
a wiceprzewodnicz¹cymi by³y Anna Sikora i Barbara Nadstawska. W kadencji
pi¹tej na przewodnicz¹c¹ wybrano Zofiê Jamkê, a na wiceprzewodnicz¹cych
Cezarego Grendê i Mariê Wygralak.

Cz³onkowie Zarz¹du I kadencji zostali wybrani uchwa³¹ Rady Miejskiej  z
22 czerwca 1990 w nastêpuj¹cym sk³adzie: Marian Grzesiak, Pawe³ Jakubek,
Hieronim Manikowski, Romuald Piotrowiak, Tadeusz ̄ muda. Z mocy ustawy
cz³onkami Zarz¹du zosta³ Miko³aj Ilnicki i Julian Jok�. 28 maja  Rada przyjê³a
rezygnacjê Hieronima Manikowskiego z pe³nienia funkcji cz³onka Zarz¹du. Na
jego miejsce wybrano Mariê Kalak. 29 pa�dziernika 1992 r. Rada przyjê³a rezy-
gnacjê Paw³a Jakubka. Jego miejsce w Zarz¹dzie zaj¹³ Bronis³aw Kaczmarek.
Cz³onkowie Zarz¹du II kadencji wybrani zostali uchwa³¹ Rady Miejskiej z 14
lipca 1994 roku w sk³adzie: Marian Grz¹dka, Maria Kalak, Ryszard Krawulski,
Jerzy Maciejczak, Janusz Paszek. Z mocy ustawy do Zarz¹du wszed³ Julian Jok�
i Leszek Kulka. 18 lutego 1998 roku z pe³nienia funkcji cz³onka Zarz¹du zrezy-
gnowa³ Leszek Kulka i do koñca kadencji Zarz¹d sk³ada³ siê z 6 osób. Uchwa³a
Rady Miejskiej z 29 pa�dziernika 1998 roku okre�li³a sk³ad Zarz¹du III kaden-
cji: Jan Grzywaczewski, Aleksander £opaczyk, Tadeusz Stachurski, Jan Urba-
niak, Marek Wachelko oraz Julian Jok� i Maria Kalak. W ci¹gu trzech kadencji
istnienia Zarz¹du w jego sk³ad wesz³o 19 osób, w tym jedna kobieta. Cz³onkami
zarz¹dów wszystkich trzech kadencji byli Maria Kalak i Julian Jok�. Czwarta
kadencja oznacza³a zmiany w ordynacji wyborczej; zlikwidowano zarz¹d i wpro-
wadzono bezpo�rednie wybory burmistrza, co oznacza³o bardzo powa¿n¹ zmia-
nê ustrojow¹, sprowadzaj¹ca siê do jednoosobowego, a nie kolektywnego zarz¹-
dzania maj¹tkiem gminy. Od tej pory mieszkañcy gmin w wyborach wprost decyduj¹
o tym, kto ma ponosiæ odpowiedzialno�æ za wszystkie podejmowane decyzje.

Decyzje te wcielali w ¿ycie pracownicy urzêdu. Do koñca roku 1995 Urz¹d
Miasta i Gminy w Krotoszynie sk³ada³ siê z wydzia³ów, którymi kierowa³y nastê-
puj¹ce osoby:

- Ogólno-Organizacyjny (Urszula Tomaszewska)

- Finansowo-Bud¿etowy (Krystyna Ka³u¿na)

- Architektury, Urbanistyki i Gospodarki Gruntami (Kazimierz Ratajczyk)

- Rolnictwa i Le�nictwa (Andrzej Kaik)

- Spraw Obywatelskich (W³odzimierz Spruch)

- Obrony Cywilnej (Jerzy Mayer)

- Infrastruktury Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych (Czes³aw Ossowski)

- Spraw Spo³ecznych (Jerzy Janicki)

- Urz¹d Stanu Cywilnego (Ignacy Jêdrkowiak)
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Od 1 stycznia 1996 w urzêdzie istnia³y nastêpuj¹ce wydzia³y:

- Ogólno-Organizacyjny (Urszula Tomaszewska)

- Finansowo-Bud¿etowy (Krystyna Ka³u¿na)

- Architektury (Kazimierz Ratajczyk)

- Rolnictwa (Andrzej Kaik - do koñca lutego 1996, Stanis³aw Klarczyk

  od 1  marca 1996)

- Gospodarki Komunalnej (Czes³aw Ossowski)

- Spraw Obywatelskich (W³odzimierz Spruch)

- Obrony Cywilnej (Jerzy Mayer)

- Spraw Spo³ecznych (Leokadia Jerzak)

- O�wiaty (Ryszard Czuszke)

- Inwestycji i Rozwoju (Andrzej Kaik)

- Promocji i Przedsiêbiorczo�ci (Krzysztof Krysztofiak)

- Urz¹d Stanu Cywilnego (Ignacy Jêdrkowiak)

- Stra¿ Miejska (Waldemar Wujczyk)

Od stycznia 2001 roku nowa struktura organizacyjna urzêdu oznacza³a zmniej-

szenie liczby wydzia³ów:

- Ogólno-Organizacyjny (Urszula Tomaszewska)

- Finansowo-Bud¿etowy (Krystyna Ka³u¿na)

- Gospodarki i Inwestycji (Andrzej Kaik)

- O�wiaty i Spraw Spo³ecznych (Jerzy Janicki)

- Spraw Obywatelskich z referatem Urzêdu Stanu Cywilnego (W³odzimierz

  Spruch)

 Promocji, Przedsiêbiorczo�ci i Integracji Europejskiej (Jacek Kêpa)

- Komenda Stra¿y Miejskiej (Waldemar Wujczyk)

- Audytor Wewnêtrzny (Beata Pospiech)

Od lutego 2008 roku Urz¹d Miejski w Krotoszynie sk³ada siê z nastêpuj¹-

cych wydzia³ów:

- Ogólno-Organizacyjny (Urszula Tomaszewska)

- Finansowo-Bud¿etowy (Grzegorz Galicki)

- Inwestycji i Rozwoju (Andrzej Kaik)

- Gospodarki Komunalnej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa (Micha³ Kurek)

- Gospodarki Przestrzennej (Irena Rêkosiewicz)

- O�wiaty i Spraw Spo³ecznych (Jerzy Janicki, Ma³gorzata Mielcarek)
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- Spraw Obywatelskich z referatem Urzêdu Stanu Cywilnego (W³odzimierz

  Spruch do 30.06.2009 r., Miros³awa Kowal od 01.07.2009 r.)

- Promocji, Przedsiêbiorczo�ci i Integracji Europejskiej (Jacek Kêpa)

- Komenda Stra¿y Miejskiej z referatem Postêpowañ Wyja�niaj¹cych (Wal-

  demar Wujczyk)

III
Bud¿et

Rozwój wspólnoty samorz¹dowej jest niemo¿liwy bez odpowiednich na-
k³adów finansowych. Pieni¹dze to najwa¿niejsze narzêdzie, dziêki któremu mo-
¿emy wype³niaæ stoj¹ce przed nami zadania. Jak w ka¿dym gospodarstwie do-
mowym tak¿e w gminie bud¿et to nic innego ni¿ zestawienie pieniêdzy pozyska-
nych i wydanych. Czêsto zdarza siê, ¿e wydajemy wiêcej ni¿ pozyskujemy. Mamy
wtedy do czynienia z deficytem. Musi on pozostawaæ pod sta³¹ kontrol¹, bo
nadmierne zad³u¿anie siê, wszyscy o tym dobrze wiemy, mo¿e mieæ bardzo przy-
kre nastêpstwa. Z drugiej jednak strony m¹drze ulokowane po¿yczone pieni¹dze
przynosz¹ doskona³e i po¿yteczne efekty w przysz³o�ci. Dlatego pozwalaj¹c na
powstanie deficytu i po¿yczaj¹c pieni¹dze, trzeba pamiêtaæ o dodatnich i ujem-
nych skutkach takich dzia³añ. Zachowanie równowagi miêdzy dochodami a wy-
datkami to podstawa trwa³ego rozwoju, dlatego te¿ zanim jakiekolwiek pieni¹-
dze wydamy, musimy sobie z ca³¹ jasno�ci¹ u�wiadomiæ, jak¹ kwot¹ dysponuje-
my i z jakich �róde³ j¹ uzyskujemy. Dobrze zainwestowane pieni¹dze zapewniaj¹
realizacjê naszych aspiracji i oczekiwañ. Dlatego te¿ podstawowym i nadzoro-
wanym z najwiêksz¹ staranno�ci¹ zadaniem gminy jest s³u¿¹ce interesom jej miesz-
kañców gospodarowanie pieniêdzmi, a sesje, na których zostaje przyjêty bud¿et
na rok nastêpny i rozliczony bud¿et za rok poprzedni s¹ najwa¿niejszymi sesjami
w roku. W 1990 roku gmina dysponowa³a wydatkami bud¿etowymi w wysoko-
�ci nieco ponad 2,6 miliona z³otych, w 1997 wyda³a ju¿ prawie 37,5 miliona z³.
W roku 1999 kwota ta wzros³a do nieca³ych 50 milionów, a w roku 2010 bê-
dziemy mieæ do dyspozycji 145 milionów z³. W 1990 roku dochód na jednego
mieszkañca wynosi³ ok. 86 z³, w roku 1994 - 219 z³, w 1997 - 774 z³, w 1999 -
958 z³, a w roku 2010 wyniesie prawie 2500 z³. Ju¿ same te cyfry u�wiadamiaj¹,
jak dynamicznie rozwija³a siê krotoszyñska wspólnota samorz¹dowa w ci¹gu
dwudziestu lat swego istnienia. Wiemy ju¿, ¿e najwa¿niejszym twórc¹ dochodów
gminy s¹ jej mieszkañcy i to ich pomys³owo�æ i przedsiêbiorczo�æ jest podstaw¹
rozwoju ca³ej wspólnoty. Ich praca oraz podatki, które zap³ac¹, stworz¹ oko³o
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43% bud¿etu roku 2010, czyli 44,5 miliony z³otych. Wypracuj¹ je w formie po-
datków lokalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku docho-
dowego p³aconego przez zak³ady pracy oraz innych podatków i op³at. Ponad 18
milionów z³otych, czyli nieca³ych 18% bud¿etu, uzyskamy z funduszy europej-
skich. Otrzymywany przez gminê dziêki dobrze przygotowanym wnioskom co-
roczny zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej to widoczne jak na d³oni, bezpo-
�rednie korzy�ci wynikaj¹ce z naszego cz³onkostwa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e co
pi¹ta z³otówka tegorocznego bud¿etu pochodziæ bêdzie z Unii. Kwotê 27,5 mi-
liona z³otych, czyli prawie 27% gminnych pieniêdzy otrzymamy z bud¿etu pañ-
stwa, przede wszystkim na kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y. Ostatnim sk³adnikiem
naszych dochodów bêdzie 13 milionów dotacji, czyli ponad 12% kwoty docho-
dów, jakie otrzymamy tak¿e z bud¿etu centralnego na realizacjê zadañ, zleco-
nych nam przez pañstwo. Zak³adamy, ¿e w dwudziestym roku istnienia samorz¹-
du gminnego wypracuje on dochód w kwocie ponad 103 milionów z³. Zostanie
on powiêkszony o prawie 42 miliony z³otych, które uzyskamy z po¿yczek, obli-
gacji oraz prywatyzacji Zak³adu Energetyki Cieplnej. Razem wiêc bêdziemy mogli
wydaæ 145 milionów z³otych. Pochodziæ one bêd¹ z czterech zasadniczych �ró-
de³: z pracy samych mieszkañców, z kasy pañstwowej, z Unii Europejskiej oraz
z instytucji finansowych.

W jubileuszowym roku istnienia samorz¹du, roku zamykaj¹cym pi¹t¹ ka-
dencjê samorz¹du gminnego, prawie jedn¹ trzeci¹ wszystkich pieniêdzy, bo po-
nad 37 milionów, wydamy na o�wiatê, prawie jedn¹ czwart¹, czyli ponad 27
milionów - na sprawy zwi¹zane z gospodark¹ komunaln¹ i ochron¹ �rodowiska,
nieca³ych 17 milionów wy³o¿ymy na pomoc spo³eczn¹, ponad 17 milionów bêd¹
stanowi³y koszty utrzymania i rozbudowy dróg, 8 milionów, czyli 6,5% przezna-
czymy na funkcjonowanie urzêdu miejskiego, a oko³o 6,5 miliona kosztowaæ
bêdzie krotoszyñska kultura i sport. Jedna trzecia wymienionych tutaj kwot, czyli
43 miliony z³otych, zostanie spo¿ytkowana na inwestycje wa¿ne dla przysz³o�ci
samorz¹dowej wspólnoty i to od nich zale¿eæ bêdzie standard naszego ¿ycia w
nastêpnych latach. Za te pieni¹dze wybudujemy kilometry nowej kanalizacji i
nowych dróg, dokonamy regulacji Jawnika, wybudujemy poldery zalewowe,
zmodernizujemy budynki gminnych szkó³ i instytucji. Inwestycje gminne, powia-
towe oraz te planowane wraz z Pañstwow¹ Dyrekcj¹ Dróg i Autostrad sprawi¹,
¿e Krotoszyn w roku 2010 stanie siê jednym wielkim placem budowy, na którym
pracê znajdzie wiele miejscowych firm. Wszystkie te przedsiêwziêcia poprawi¹
spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ sytuacjê Krotoszyna, a ich realizacja stworzy dobre
warunki jego wszechstronnego rozwoju w latach nastêpnych. W ci¹gu dwudzie-
stu lat istnienia samorz¹du wydali�my prawie 950 milionów z³otych, z czego po-
nad 211 milionów przeznaczyli�my na inwestycje. Zobaczmy teraz, jak ta ogromna
kwota zosta³a spo¿ytkowana.
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Rada Miejska w okresie I kadencji w latach 1990-1994.
Od lewej: Ryszard  Krawulski, Anna Sikora, Marian Grz¹dka, Jan Grz¹ka, Maria Drygas
- Sobañska, Miko³aj Ilnicki, Maria Dryll - Marciniak, Zenon Czubak, Maria Kalak,
Tadeusz ¯muda, Bronis³aw Kaczmarek, Marian Kaczmarek, Romuald Piotrowiak,
Zygmunt Zimny, Andrzej Kalinowski, Aleksander Maækowiak, Stanis³aw Zimny, Hieronim
Manikowski, Wojciech Szuniewicz, Feliks Majchrzak, Stanis³aw Kosiarski, Stanis³aw
Sekula. Radni nieobecni na zdjêciu: Jan Domagalski, Marian Grzesiak, Marek Grekowicz,
Pawe³ Jakubek, Franciszek Konieczny, Adam Szmigiel.

Rada Miejska w okresie II kadencji w latach 1994-1998.
Radni: Ryszard Belak, Antoni  Caban, Zofia Deckert, W³odzimierz Fuda³a, Marian
Grz¹dka, Jan Grz¹ka, Miko³aj Ilnicki, Bronis³aw Jankowski, Julian Jok�, Marian
Kaczmarek, Maria Kalak, Andrzej Krajka, Ryszard Krawulski, Leszek Kulka, Aleksander
£opaczyk, Jerzy Maciejczak, Feliks Majchrzak, Ryszard Nowaczyk, Janusz Paszek,
Romuald Piotrowiak, Juliusz Poczta, Jerzy Rêdzikowski, Anna Sikora, Wies³aw Skotarek,
Wojciech Szuniewicz, Jan Szyszka, Kazimierz Tokarski, Zygmunt Zimny.
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Rada Miejska w okresie III kadencji w latach 1998-2002.
Od lewej: Krzysztof Krysztofiak, Józef Zdunek, Regina Cierniewska, Maria Kalak, Julian
Jok�, W³odzimierz Fuda³a, Aleksander £opaczyk, Marian Grz¹dka, Marian Kaczmarek,
Bronis³aw Kaczmarek, Karol Kaj, Lech Witek, Barbara Nadstawska, Leszek Nowak,
Piotr Horyza, Eugeniusz Czemplik, Marek Wachelko, Feliks Majchrzak, Anna Sikora,
Jan Nadstawski, Jan Grzywaczewski, Edward Jokiel, Jan Urbaniak, Tadeusz Stachurski,
Janusz Paszek, Antoni Korsak, Romuald Piotrowiak, Andrzej Piotrowski, Miko³aj Ilnicki,
Wies³aw �wica, Jan Adamczak. Radni nieobecni na zdjêciu: Marian Skotarek, Grzegorz
Majchszak.

Rada Miejska w okresie IV kadencji w latach 2002-2006.
Od lewej: Krzysztof Krysztofiak, Anna Sikora, Wies³aw �wica, Julian Jok�, Barbara
Nadstawska, Grzegorz Nowacki, Zofia Jamka, Maciej Orzechowski, Wojciech Caban,
Eugeniusz Czemplik, Edward Jokiel, Grzegorz Majchszak, Bronis³aw Kaczmarek, Marian
Skotarek, Zdzis³aw Bia³ek, Pawe³ Jakubek, El¿bieta Staniów, Zygmunt Kozupa, Jan
Nadstawski, Dariusz Rozum, Antoni Korsak. Radni nieobecni na zdjêciu: Feliks
Majchrzak, Regina Cierniewska.
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IV
Inwestycje w latach 1990-2010

1. Wodoci¹g, telefony, gaz
Inwestycje, których od lat dwudziestu dokonuje krotoszyñski samorz¹d,

oznaczaj¹ realizacjê planów zapisanych w przyjmowanych przez Radê Miejsk¹
kolejnych strategiach rozwoju miasta i gminy oraz w wieloletnich planach inwe-
stycyjnych. Te dokumenty gwarantuj¹ dalekosiê¿ny rozwój, eliminuj¹ element
przypadkowo�ci i pozwalaj¹ ekonomicznie wykorzystywaæ nasz¹ energiê i nasze
zasoby. W maju 1996 roku Rada Miejska przyjê³a pierwsz¹ strategiê rozwoju
Krotoszyna. Okre�la³a ona g³ówne kierunki rozwoju gminy w latach 1996-2003
i zwi¹zane z nimi przedsiêwziêcia we wszystkich sferach samorz¹dowego ¿ycia.
W roku 2004 radni zaakceptowali sprawozdanie z jej realizacji, a w roku na-
stêpnym przyjêli kolejn¹ strategiê, tym razem na lata 2005-2014. Jej integralne
czê�ci to Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Wieloletni
Plan Finansowy. Nowa strategia okre�la trzy g³ówne obszary, na których sku-
piaæ siê bêd¹ wysi³ki inwestycyjne gminy: rozwój infrastruktury technicznej, wspie-
ranie rozwoju gospodarczego gminy oraz rozwój us³ug spo³ecznych.

Rada Miejska w okresie V kadencji w latach 2006-2010.
Od lewej: Grzegorz Nowacki, Dariusz Rozum, Marian Skotarek, Edward Jokiel, Cezary
Grenda, Zofia Jamka, Maria Wygralak, Andrzej Pospiech, Julian Jok�, Pawe³ Sikora,
Jan Zych, Pawe³ Radojewski, Andrzej Skrzypczak, Ryszard £opaczyk, Urszula Olejnik,
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Pierwsze inwestycje samorz¹dowe, podjête jeszcze przed przyjêciem pla-
nów strategicznych, zwi¹zane by³y z zaspokojeniem podstawowych potrzeb miesz-
kañców. W latach 1991-94 zbudowano sieæ wodoci¹gow¹ w 15 wsiach. Roz-
budowê sieci kontynuowano w latach nastêpnych zarówno na wsiach, jak i w
mie�cie. Jej ³¹czna d³ugo�æ wynios³a 318 km. 10% kosztów tej inwestycji op³acili
mieszkañcy wsi. Reszta pochodzi³a z bud¿etu gminy, ówczesnego urzêdu woje-
wódzkiego, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z fundacji
ko�cielnej dla wsi Lutogniew, Gorzupia Wielowie�, Unis³aw i Romanów. Zobo-
wi¹zania wobec fundacji sp³aca³a gmina. Zakoñczenie tego przedsiêwziêcia ozna-
cza³o doprowadzenie wody do wszystkich 29 wsi gminy Krotoszyn. Obrazu prac
wodoci¹gowych dope³nia budowa wodoci¹gu na osiedlu domków jednorodzin-
nych w Kobiernie oraz w Smoszewie. W latach 1998-2002 wykonano sieæ
wodoci¹gow¹ w ulicach �wiêtokrzyska - Ceglarska w Krotoszynie oraz w ulicy
Wiewiórowskiego.

Tworzenie infrastruktury to tak¿e inwestycje telefoniczne i gazowe. Realizo-
wa³y je trzy niezale¿ne podmioty: gmina, telekomunikacja oraz zak³ad gazowni-
czy. Wspólne przedsiêwziêcia by³y mo¿liwe tak d³ugo, jak d³ugo telekomunika-
cja i zak³ad gazowniczy by³y podmiotami pañstwowymi. Z chwil¹ ich przekszta³-
cenia w spó³ki zaczê³y realizowaæ inwestycje we w³asnym zakresie. I etap telefo-
nizacji, rozpoczêty w 1995 roku, obj¹³ osiedla nr 6 i 9 w Krotoszynie oraz ob-
wód Osusz (Osusz, Salnia Lutogniew, Dzier¿anów) i Biadki (Biadki, Chwali-
szew, �winków, Janów, Duszna Górka, Jasne Pole, Smoszew). Inwestycjê fi-
nansowa³a Telekomunikacja Polska, gmina Krotoszyn oraz Spo³eczne Komitety
Telefonizacji. W latach 1990-94 dokonano gazyfikacji osiedla w okolicy ulic
Raszkowskiej, Wi�niowej i Robotniczej, natomiast w latach 1994-98 wybudo-
wano gazoci¹g na ulicy Zdunowskiej, S³owiañskiej, Rawickiej i placu Szkolnym.

2. Oczyszczalnia �cieków i kanalizacja
Wiele zak³adów przemys³owych nie mog³oby dzi� funkcjonowaæ prawid³o-

wo, gdyby przed kilkudziesiêciu laty nie zapad³a decyzja o budowie oczyszczalni
�cieków. Aby mog³a ona powstaæ, konieczne by³y starania o �rodki pozabud¿e-
towe, po¿yczki, kredyty i dotacje. Podpisaniu decyzji o jej budowie towarzyszy-
³a bardzo ostra krytyka, w której pada³y oskar¿enia o wyrzucanie pieniêdzy w
b³oto. ̄ artowano na temat zastawienia krotoszyñskiego ratusza jako porêczenia
kredytowego. Dzi� trudno przeceniæ korzy�ci, jakie krotoszyñskie firmy czerpi¹
z jej istnienia. Przez wiele lat stanowi³a ona g³ówne zadanie, dotycz¹ce gospo-
darki komunalnej. Czê�æ biologiczn¹ oddano w 1993, czê�æ mechaniczn¹ - w
roku 1995. Powstanie oczyszczalni umo¿liwi³o tworzenie systemu kanalizacji sa-
nitarnej w mie�cie. Mo¿na by³o rozpocz¹æ budowê kolektorów sanitarnych. Na
pocz¹tku w³¹czono do oczyszczalni wybudowany jeszcze w latach osiemdziesi¹-
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tych kolektor prawobrze¿ny. Umo¿liwi³ on odprowadzenie �cieków z kilku za-
k³adów, miêdzy innymi z ówczesnej Wytwórni Sprzêtu Mechanicznego. Przyst¹-
piono do budowy kolektora centralnego, przebiegaj¹cego ulicami Ko�miñsk¹,
Mickiewicza i Kobyliñsk¹, do którego w³¹czono ulice i osiedla przyleg³e. W na-
stêpnych latach przyst¹piono do budowy kolektora lewobrze¿nego przebiegaj¹-
cego od oczyszczalni �cieków ulicami Zamkowy Folwark, Kobyliñska, Piastow-
ska, Ostrowska a¿ do granic miasta. Do nowego kolektora pod³¹czono wszyst-
kie ulice przyleg³e, miêdzy innymi ulice: Grzegorzewsk¹, Makow¹, Modr¹, Rol-
nicz¹, Pszenn¹, G³owackiego, Szkoln¹, plac Szkolny, �wiêtego Antoniego, Staw-
n¹, Ludow¹, S³owiañsk¹, Sudeck¹, Karpack¹, Ceglarsk¹, Wielkopolsk¹, Armii
Krajowej, Batalionów Ch³opskich, Karbowiaka i £¹kow¹. W latach 2004-2005
rozbudowano i zmodernizowano kanalizacjê w centrum miasta, w ulicach Spi-
chrzowa, Garncarska, Poboczna, Krótka, Nowa i Studzienna. W latach 1997-
1998 kanalizacja sanitarna powsta³a na ulicy Ko�miñskiej, Wiejskiej i Jastrzê-
biej, a deszczowa na ul. Jastrzêbiej. W³¹czono j¹ do kolektora prawobrze¿nego.

W latach dziewiêædziesi¹tych rozpoczêto tak¿e kanalizacjê obszarów wiej-
skich. Do miejskiego systemu oczyszczania w³¹czono Durzyn, Tomnice, Kobier-
no, Lutogniew, Osusz, Salniê i Gorzupiê. W Ustkowie wybudowano kanalizacjê
i lokaln¹ oczyszczalniê �cieków. Inwestycje na terenach wiejskich zosta³y zreali-
zowane w du¿ej mierze dziêki dotacjom, pozyskanym z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

W latach 2004-2006 rozbudowano i zmodernizowano sieæ kanalizacyjn¹
na osiedlu Parcelki oraz terenach inwestycyjnych przy ulicach Rawickiej i Maga-
zynowej w Krotoszynie. Koszt tego zadania wyniós³ 13,5 miliona z³, z czego 8,5
pochodzi³o z funduszy unijnych. £¹cznie w latach 1994-2006 wybudowano 77,5
kilometra sieci kanalizacyjnej. Inwestycje finansowano ze �rodków w³asnych,
funduszy unijnych oraz po¿yczek z Narodowego oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej trwa³a
tak¿e w latach 2006-2010. Najwiêkszym sukcesem pi¹tej kadencji i ukorono-
waniem dwudziestu lat inwestycji kanalizacyjnych by³o pozyskanie prawie 40
milionów z³otych z unijnego Programu Operacyjnego "Infrastruktura i �rodowi-
sko" na rozbudowê i modernizacjê sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wo-
doci¹gowej w po³udniowej i centralnej czê�ci Krotoszyna. Inwestycja obejmie
ulicê Rawick¹, Zdunowsk¹, Bolewskiego, Staszica i Transportow¹ oraz ulice
przyleg³e. Oznacza wykonanie oko³o 21 km sieci kanalizacji sanitarnej i 17 km
kanalizacji deszczowej wraz z przy³¹czami. 8 wrze�nia 2009 roku zosta³a podpi-
sana umowa z Ministerstwem �rodowiska, umo¿liwiaj¹ca rozpoczêcie prac. Koszt
przedsiêwziêcia szacowany jest na 64 miliony z³otych. Pocz¹tek prac przewi-
dziany jest na rok 2010, a ich zakoñczenie - na 2013.
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3. Drogi
Infrastrukturê wodoci¹gow¹, gazow¹, telefoniczn¹ i kanalizacyjn¹ uzupe³-

niaj¹ drogi. Ich budowa jest jednym z najwa¿niejszych zadañ gminy, bo od ich
stanu zale¿y jej rozwój. W latach 1994-1998 wybudowano i zmodernizowano
ponad 16 kilometrów dróg w Krotoszynie (ulice Promienista, Robotnicza, Ka-
sprzaka, Asnyka, Urbanowiczówny, Spacerowa, Libelta, Ró¿ana, Orzeszko-
wej, Orkana, Tuwima, Konopnickiej, S³owackiego, Wspólna, Parkowa, �wiê-
tokrzyska, Wrzosowa, Ceglarska, Ko�ciuszki, Gorzupska, Krotoskiego, £¹ko-
wa) oraz w Biadkach, Orpiszewie, Bo¿acinie, Benicach, �winkowie i Romano-
wie. W latach 1998-2002 powsta³a droga Wronów - Unis³aw, drogi w Brzozie i
w Roszkach. Dokonano tak¿e modernizacji drogi gminnej w Chwaliszewie oraz
w miejscowo�ci Janów - Parcele. Zmodernizowano ul. Wiejsk¹ w Wielowsi i
ulicê Kwiatow¹ w Lutogniewie. Odcinki nowych ulic powstawa³y tak¿e w Kro-
toszynie. Mowa tu o ulicach: Pogodna, S³owackiego, Jastrzêbia, £¹kowa, Ja-
gie³³y, Moniuszki, S³owiañska, Okólna, Orzeszkowa. W latach 2002-2006 bu-
dowano drogi w Wielowsi, Lutogniewie, Kobiernie, Chwaliszewie, Roszkach,
Orpiszewie, Gorzupi. W Krotoszynie wybudowano ulicê Kwiatow¹, �l¹sk¹,
Szkoln¹, Grzegorzewsk¹, Makow¹, Modr¹, odcinek ulicy £¹kowej, Reja i Rey-
monta. W latach 2006-2010 w Krotoszynie wybudowano ulicê Zielon¹, Karbo-
wiaka, Batalionów Ch³opskich, Armii Krajowej, Ludow¹, Tatrzañsk¹, Beskidz-
k¹, Samulskiego, przebudowano dojazd do Szko³y Podstawowej nr 4 wraz z
minirondem. W 2010 wybudowana zostanie ulica Hubala, S³oneczna, Wielko-
polska, Sudecka, Malinowa, Poziomkowa i £¹kowa (etap III). Na budowê tej
ostatniej otrzymano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych w wysoko�ci 50% kosztów kwalifikowalnych. W latach 2006-2010
drogi budowano tak¿e w Wielowsi, Lutogniewie, Raciborowie, Gorzupi, Biad-
kach, Tomnicach, Ugrzelach, Chwaliszewie, Roszkach, Kobiernie i Benicach.

Poza realizacj¹ zadañ w³asnych, zwi¹zanych z budow¹ i modernizacj¹ dróg
gminnych dofinansowywali�my tak¿e budowê i modernizacjê dróg krajowych,
bêd¹cych w zarz¹dzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz
powiatowych bêd¹cych w zarz¹dzie powiatu krotoszyñskiego. Dziêki dokona-
nym uzgodnieniom i podpisanym porozumieniom mo¿liwa siê sta³a realizacja wspól-
nych inwestycji z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w
Poznaniu.  Porozumienia i uzgodnienia polegaj¹ na tym, ¿e Dyrekcja zapewnia
materia³, potrzebny do przeprowadzenia prac, natomiast gmina finansuje zwi¹za-
ne z nimi koszty. Porozumienie to umo¿liwi³o modernizacjê dróg krajowych. W
ten sposób zmodernizowano ci¹gi pieszo-rowerowe w ulicy Ko�miñskiej, Ko-
byliñskiej, Ko³³¹taja, Sienkiewicza, Ostrowskiej i rondo na ulicy Ostrowskiej.
Na podobnych zasadach zmodernizowano ci¹gi pieszo-rowerowe w Biadkach i
Bo¿acinie.
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W podobny sposób gmina dofinansowywa³a budowê i modernizacjê dróg
powiatowych. Wspólnie z powiatem krotoszyñskim opracowano dokumentacjê
dotycz¹c¹ "Modernizacji regionalnego uk³adu transportowego poprzez przebu-
dowê ci¹gu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z w³¹czeniem do dróg
krajowych nr 15 i 36". Dokumentacja obejmuje kilkadziesi¹t ulic powiatowych i
gminnych w po³udniowo - zachodniej czê�ci miasta. W ramach pierwszego etapu
budowana jest tak¿e ulica £ukasiewicza. Na realizacjê tej inwestycji uzyskano
dofinansowanie ze �rodków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego w wysoko�ci 50% kosztów  kwalifikowal-
nych ca³o�ci przedsiêwziêcia. Gmina dofinansowa³a tak¿e inwestycje na innych
drogach powiatowych; budowê chodnika w ulicy Bolewskiego, drogi Krotoszyn
- Chachalnia, modernizacjê ulicy Wiejskiej, �ciegiennego, Szosy Benickiej i czê-
�ci ulicy Osadniczej.

Z inicjatywy burmistrza Krotoszyna w roku 2009 podpisano porozumienie
miêdzy samorz¹dami Krotoszyna, Cieszkowa, Zdun oraz starostwami w Kroto-
szynie i Miliczu, które oznacza rozpoczêcie prac przedprojektowych, zwi¹za-
nych z budow¹ obwodnicy. Samorz¹dy zlec¹ opracowanie studium techniczno-
ekonomiczno-�rodowiskowego dla obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa.
Prace te zakoñcz¹ siê wydaniem decyzji �rodowiskowych, które bêd¹ podstaw¹
do zlecenia projektu technicznego przez bezpo�redniego inwestora, to jest Ge-
neraln¹ Dyrekcjê Dróg Publicznych i Autostrad. Opracowanie to pozwoli samo-
rz¹dom zarezerwowaæ w planach zagospodarowania przestrzennego tereny pod
budowê obwodnicy. Ostatecznie jednak rozpoczêcie samej budowy uzale¿nione
jest od ujêcia tego zadania w przygotowywanym centralnym planie budowy dróg
krajowych.

4. Budynki i obiekty
Kiedy gotowa jest infrastruktura podziemna, kiedy nowoczesny system ka-

nalizacji zapewnia zarówno wysokie standardy gospodarowania zanieczyszcze-
niami, jak i ochronê �rodowiska, kiedy stworzona zostaje sieæ komunikacyjna
odpowiedniej jako�ci, mo¿na skupiæ siê na budynkach i obiektach, w których
skupia siê spo³eczna aktywno�æ samorz¹dowej wspólnoty. O�rodkiem aktyw-
no�ci spo³ecznej na wsiach s¹ domy kultury lub domy wiejskie. Powsta³y one w
wiêkszo�ci so³ectw. Jednym z pierwszych o�rodków ¿ycia wiejskiego, powsta-
³ym po 1990 roku, by³ Wiejski Dom Kultury w Orpiszewie. Jego powstanie wie�
zawdziêcza³a Spo³ecznemu Komitetowi Budowy, który rozpocz¹³ sw¹ dzia³al-
no�æ w 1991 roku, opracowuj¹c projekt techniczny i doprowadzaj¹c w roku
1996 budowê do stanu surowego zamkniêtego. Jej zakoñczenie w roku 2002
sta³o siê mo¿liwe dziêki znacznemu dofinansowaniu ze strony gminy. W tych sa-
mych latach modernizowano salê wiejsk¹ w Smoszewie. W latach 2002-2005
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Prace nad strategi¹ rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2005-2014.

Budowa ul. Krotoskiego w Krotoszynie w czerwcu 1997 r.
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Odbiór przej�cia pieszo-rowerowego z osiedli mieszkaniowych do ko�cio³a
parafialnego p.w. bl. bp. Micha³a Kozala w Krotoszynie.

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie.



25

rozbudowano remizê Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Chwaliszewie, zmoderni-
zowano szko³y podstawowe w Benicach, Orpiszewie i Roszkach. W ostatniej
miejscowo�ci dokonano tak¿e remontu �wietlicy wiejskiej i remizy. �wietlicê re-
montowano tak¿e w �winkowie. W latach 2007-2008 dziêki dofinansowaniu z
funduszy unijnych mog³o powstaæ Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smo-
szewie. Do jesieni 2010 zostanie wykonany remont Domu Rolnika w Bo¿acinie.

W kadencji 1998-2002 dokonano adaptacji jednego z budynków poko-
szarowych na terenie by³ej jednostki wojskowej na siedzibê Krotoszyñskiego
O�rodka Kultury. Dwa kolejne budynki pokoszarowe zaadoptowano na miesz-
kania komunalne. W roku 1998 miasto wzbogaci³o siê o 14 takich mieszkañ. W
latach 2001-2003 w podobny sposób przygotowano i oddano do u¿ytku 24
mieszkania w nastêpnym koszarowcu. W kwietniu 2006 oddano klucze do 26
mieszkañ socjalnych i komunalnych w dawnym biurowcu firmy "Cerabud" na
ulicy Przemys³owej. Dziêki adaptacji w roku 2009 starego budynku szkolnego w
Kobiernie oddano do u¿ytku 9 dalszych mieszkañ. W latach 1998-2009 gmina
przygotowa³a wiêc 73 mieszkania komunalne i socjalne. W roku 2006 wyre-
montowano budynek na ulicy Kobyliñskiej, tworz¹c siedem pomieszczeñ biuro-
wych i archiwum dla Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej. Rok wcze�niej
rozpoczêto remont budynku urzêdu miejskiego, obejmuj¹cy miêdzy innymi ele-
wacjê, pomieszczenia biurowe i salê sesyjn¹. W roku 2009 budynek wzbogaci³
siê o d�wig osobowy dostosowany do transportu osób niepe³nosprawnych.

Po przejêciu przez gminê prowadzenia szkó³ podstawowych wa¿nym zada-
niem inwestycyjnym sta³o siê utrzymanie i rozbudowa gminnej bazy o�wiatowej.
W latach 1996-1997 rozbudowano Szko³ê Podstawow¹ w Chwaliszewie. W
nastêpnych latach rozbudowano Szko³ê Podstawow¹ w Benicach. Najwiêksz¹
inwestycj¹ o�wiatow¹, rozpoczêt¹ w czasie trwania trzeciej kadencji Rady Miej-
skiej, czyli w latach 1998-2002, by³a rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 3.
Miejsce starego, niedu¿ego budynku szkolnego zajê³a nowoczesna, przestronna
placówka edukacyjna z pe³nowymiarow¹ sal¹ gimnastyczn¹. Powsta³ budynek
szkolny mieszcz¹cy 17 sal lekcyjnych oraz sala gimnastyczna. W latach 2004-
2005 wybudowano kolejn¹ salê gimnastyczn¹, tym razem w Zespole Szkó³ z
Oddzia³ami Integracyjnymi nr 1. W roku 2005 rozpoczêto modernizacjê szko³y
w Kobiernie. Istniej¹cy od pocz¹tku XX wieku budynek szkolny zosta³ poddany
generalnemu remontowi. Po³¹czono go z now¹ sal¹ gimnastyczn¹. Prace trwa³y
do roku 2007. Oprócz sali gimnastycznej nowy obiekt ma tak¿e pomieszczenia
lekcyjne dla uczniów szko³y podstawowej, salê oddzia³u przedszkolnego, kom-
puterow¹ i muzyczn¹. Wykonano tak¿e boisko sportowe o nawierzchni trawia-
stej oraz bie¿niê o nawierzchni sztucznej. Ca³y teren zosta³ ogrodzony, wykonano
tak¿e chodnik i parking. Powa¿n¹ inwestycj¹ o�wiatow¹ pi¹tej kadencji by³a
modernizacja Szko³y Podstawowej nr 4. Objê³a ona docieplenie budynku, wy-
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mianê okien, odnowienie elewacji i remont dachu. Powsta³y dodatkowe po-
mieszczenia lekcyjne, które pozwoli³y wyeliminowaæ prowadzenie zajêæ na dwie zmia-
ny. Prace zakoñcz¹ siê w lipcu 2010 roku. W Roszkach w ramach jednej inwestycji
zmodernizowano budynki szko³y podstawowej, �wietlicy wiejskiej i remizy OSP.

Szko³a, aby zas³u¿yæ na miano  nowoczesnej, musi dysponowaæ odpowied-
nim boiskiem. W latach 2005-2010 boiska powsta³y przy Szkole Podstawowej
nr 8, przy Zespole Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 2, przy Gimnazjum nr 2,
Gimnazjum nr 4, przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Zespole Szkó³ z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi nr 1. W roku 2009 oddano do u¿ytku kompleks boisk przy Ze-
spole Szkó³ nr 3, które powsta³y dziêki programowi "Moje boisko ORLIK 2012".

Najwiêksz¹ sportowo-rekreacyjn¹ inwestycj¹ dwudziestolecia by³a budo-
wa Krytej P³ywalni z O�rodkiem Rehabilitacyjnym "Wodnik", któr¹ w przewa-
¿aj¹cej czê�ci finansowano ze �rodków samorz¹dowych, w tym dwukrotnej emisji,
w 1997 i 1999, obligacji komunalnych. Uzyskano tak¿e dofinansowanie zewnêtrz-
ne; z Pañstwowego Funduszu Osób Niepe³nosprawnych oraz z Urzêdu Kultury
Fizycznej i Turystyki. W czê�ci basenowej znajduj¹ siê: basen sportowy, rekre-
acyjny, zje¿d¿alnie, sauna i solarium. Sam¹ nieckê basenow¹ dostosowano do
wymagañ sportu wyczynowego, co by³o warunkiem otrzymania dotacji finanso-
wej. Zagospodarowano teren wokó³ basenu, urz¹dzono drogi, parkingi, chodni-
ki. Otwarcie obiektu w czê�ci sportowo-rekreacyjnej nast¹pi³o 21 czerwca 2000
roku. Od wrze�nia 2000 roku dzia³a czê�æ rehabilitacyjna kompleksu. Po uru-
chomieniu p³ywalni koñczono pomieszczenia przewidziane na restauracjê i hotel.
W 2002 roku zosta³o oddane do u¿ytku  lewe skrzyd³o hotelu; 2 apartamenty, 9
pokoi dwuosobowych, sala konferencyjna i recepcja. Po zakoñczeniu wszystkich
prac w 23 pokojach i 4 apartamentach hotelu go�cinê mo¿e znale�æ 54 go�ci. Hotel
jest po³¹czony z ni¿szymi poziomami wind¹ przystosowan¹ dla osób niepe³nospraw-
nych. Na parterze kompleksu mie�ci siê krêgielnia, wybudowana w roku 2006.

Na prze³omie roku 2003 i 2004 dokonano remontu kina "Przedwio�nie".
Rozbudowano scenê i zamontowano nowe fotele kinowe. W latach 2004-2005
prowadzono prace remontowe na basenie otwartym przy ulicy Ogrodowskiego
zmodernizowano nieckê basenow¹. W roku 2005 remontowano sale sportowe
na ulicy Sportowej i M³yñskiej. Remontowano tak¿e place zabaw, wybudowano
�cie¿ki w parku, zak³adaj¹c nowe krawê¿niki w alejkach parkowych. Na specjalnie
przygotowanym placu przed stadionem zamontowano urz¹dzenia skateparku.

Samorz¹d gminny kilkakrotnie dofinansowywa³ szpital powiatowy. W roku
2006 samorz¹d przeznaczy³ milion z³otych na zakup nowoczesnego sprzêtu RTG.
W latach nastêpnych gmina zakupi³a specjalistyczne ³ó¿ka na oddzia³ intensywnej
opieki medycznej, ³ó¿ka na oddzia³ wewnêtrzny do specjalistycznej opieki kar-
diologicznej oraz inkubator na oddzia³ noworodkowy.



27

5. Planowanie przestrzenne i nieruchomo�ci
Gmina nie mo¿e siê rozwijaæ bez odpowiedniego planowania przestrzenne-

go. Zapewnia ono geograficzny rozwój wspólnoty w harmonii z przyrod¹. Nasza
gospodarka przestrzenna oparta jest na "Studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn" przyjêtym przez Radê
Miejsk¹ w styczniu 1999 roku, miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonych po roku 1995, na decyzjach o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydawanych zgodnie z ustaw¹ z marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalenia wspomnianego studium uwzglêdniaj¹ z jednej strony ustawê z 1994
roku o zagospodarowaniu przestrzennym, z drugiej - "Strategiê rozwoju Miasta i
Gminy Krotoszyn" przyjêt¹ przez Radê Miejsk¹ w czerwcu 1996 roku. Studium
zawiera podzia³ miasta na 6 stref funkcjonalno - przestrzennych: strefê �ródmiej-
sk¹, strefê mieszkalnictwa pó³nocno - zachodni¹, przemys³ow¹ pó³nocn¹, wielo-
funkcyjn¹, strefê mieszkalnictwa po³udniow¹ oraz strefê przemys³ow¹ zachod-
ni¹. Pozosta³a czê�æ gminy natomiast podzielona jest na strefê wypoczynkowo -
rolnicz¹ (wie� Chwaliszew, Dzier¿anów, Roszki), strefê aktywizacji gospodar-
czej (wie� Osusz i pó³nocne tereny wsi Salnia, wie� Tomnice, Kobierno, Nowy
Folwark, Durzyn), strefê rolnicz¹ (wie� Benice, Baszyny, Biadki, Bo¿acin, Brzo-
za, Duszna Górka, Gorzupia, Janów, Jasne Pole, Lutogniew, Orpiszew, Racibo-
rów, Ró¿opole, Romanów, �winków, Smoszew, Ustków, Unis³aw, Wró¿ewy,
Wielowie�, Wronów) oraz dwa tereny le�ne - rejon pó³nocno - wschodni i po³u-
dniowy. W roku 2010 wprowadzono do studium ustalenia dotycz¹ce uk³adu
komunikacyjnego na przebiegaj¹cych przez Krotoszyn drogach krajowych nr
15 i nr 36, wskazuj¹c przebieg projektowanej obwodnicy zachodniej i po³udnio-
wej miasta oraz wyznaczaj¹c tereny na lokalizacjê si³owni wiatrowych, zabudo-
wê mieszkaniow¹, aktywizacjê gospodarcz¹ i us³ugow¹. Rozwój miasta i gminy
sprawia, ¿e w najbli¿szym czasie zostanie wprowadzona zmiana studium dla ca-
³ego obszaru miasta i gminy.

Na terenie miasta do 1991 roku obowi¹zywa³ miejscowy plan ogólny zago-
spodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna oraz 11 planów szczegó³owych,
natomiast na terenie gminy do 1993 roku obowi¹zywa³ miejscowy plan ogólny zago-
spodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn oraz 1 plan szczegó³owy.

W 1991 roku Rada Miejska w Krotoszynie przyjê³a nowy miejscowy plan
ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna, natomiast aktuali-
zacja miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Krotoszyn zosta³a przyjêta w 1993 roku. Na dzieñ dzisiejszy na terenie miasta i
gminy Krotoszyn obowi¹zuj¹ 22 miejscowe plany  zagospodarowania przestrzen-
nego, 5 planów jest w trakcie sporz¹dzania, a kolejne czekaj¹ na realizacjê.
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Powierzchnia miasta zurbanizowana i pokryta planami oraz lasami wynosi
806,95 ha, co stanowi 36% jego powierzchni ca³kowitej wynosz¹cej 2251,42
ha. Po uchwaleniu planów, które s¹ w trakcie opracowywania, wska�nik ten
bêdzie wynosi³ oko³o 40 %. Odpowiednio powierzchnia gminy zurbanizowana i
pokryta planami oraz lasami wynosi 7375,67 ha, co stanowi 32% jej powierzchni
ca³kowitej, wynosz¹cej 23205,85 ha. Po uchwaleniu planu, który jest w opra-
cowaniu, wska�nik ten bêdzie wynosiæ oko³o 39 %.
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Do zadañ gminy nale¿y tak¿e gospodarowanie nieruchomo�ciami. Gmina
mo¿e je nabywaæ lub sprzedawaæ, dzier¿awiæ, u¿yczaæ, zamieniaæ, oddawaæ w
u¿ytkowanie wieczyste lub przekszta³caæ u¿ytkowanie wieczyste w prawo w³a-
sno�ci, mo¿e tak¿e komunalizowaæ mienie Skarbu Pañstwa. Gmina wyp³aca od-
szkodowania za zajête na budowê dróg lub ich poszerzanie tereny w³a�cicieli
prywatnych. Sprzeda¿  nieruchomo�ci odbywa siê w drodze przetargu. W dro-
dze bezprzetargowej sprzedawane by³y nieruchomo�ci u³atwiaj¹ce korzystanie z
nieruchomo�ci przyleg³ych. Sprzedawano bardzo du¿o mieszkañ ich dotychcza-
sowym najemcom. Na przyk³ad w latach 1995-1997 sprzedano 84 mieszkania
komunalne. W latach 2002-2006 natomiast firmom, spó³dzielniom i osobom fi-
zycznym sprzedano nieruchomo�ci gruntowe, w tym tak¿e zabudowane, za kwotê
ponad 1 miliona 300 tys z³. Do najwa¿niejszych transakcji nale¿a³o uw³aszczenie
Krotoszyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w roku 2004. Maj¹c na celu dobro
mieszkañców miasta, udzielono jej 80% bonifikaty. W roku 2003 i 2005 sprze-
dano nieruchomo�ci gruntowe w rejonie ulicy Polnej, które prywatny inwestor
wykorzyta³ stawiaj¹c szeregowce - domki jednorodzinne. Ze wzglêdu na interes
spo³eczny gmina udzieli³a inwestorowi bonifikaty w wysoko�ci 60%, nak³adaj¹c
na niego obowi¹zek wybudowania infrastruktury osiedlowej. W roku 2006 Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprzedano nieruchomo�ci zabudo-
wane, po³o¿one przy ulicy Fabrycznej, dziêki czemu mog³y powstaæ powiatowe
struktury obs³uguj¹ce krotoszyñskich rolników. W tym samym roku na rzecz
Urzêdu Skarbowego w Krotoszynie dokonano darowizny nieruchomo�ci grun-
towej, po³o¿onej w rejonie ulicy Polnej, na której powsta³a nowa siedziba tego
urzêdu. Oko³o 130 ha z gminnego zasobu nieruchomo�ci jest obecnie wydzier¿a-
wionych. S¹ to g³ównie grunty rolne. Niewielka ilo�æ gruntów jest dzier¿awiona
pod ogródki przydomowe.

W zwi¹zku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego Burmistrz Kroto-
szyna wyda³ szereg decyzji zatwierdzaj¹cych podzia³y nieruchomo�ci. Du¿a licz-
ba decyzji podzia³owych dotyczy³a nieruchomo�ci, dla których by³y opracowane
nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Najczê�ciej wydzielano dzia³ki
pod zabudowê, co spowodowa³o, ¿e w ostatnim okresie na rynku nieruchomo-
�ci pojawi³o siê du¿o ofert sprzeda¿y dzia³ek budowlanych. Zwiêkszona ilo�æ
nieruchomo�ci oferowana na rynku ma znaczny wp³yw na kszta³towanie siê cen
przystêpnych dla przysz³ych nabywców. Wydano tak¿e szereg decyzji rozgrani-
czeniowych. Gospodarka nieruchomo�ciami jest jednym z podstawowych obo-
wi¹zków gminy.

6. S³u¿by komunalne
Obrazu gminnej aktywno�ci inwestycyjnej dope³nia dzia³alno�æ nale¿¹cych

do samorz¹du spó³ek komunalnych, stanowi¹cych istotne elementy gminnej in-
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�wiêto Pracowników Komunalnych w 2004 r. - pracownicy
Zak³adu Energetyki Cieplnej.

Fragment oczyszczalni �cieków w Krotoszynie.
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frastruktury: Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Za-
k³ad Energetyki Cieplnej i Miejski Zak³ad Komunikacji.

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczê³o
swoj¹ dzia³alno�æ 1 stycznia 1995 roku. Jego prezesem jest Micha³ Przybylski.
Zadaniem przedsiêbiorstwa jest dostarczanie odpowiedniej ilo�ci i jako�ci wody,
oczyszczanie �cieków, zarz¹dzanie budynkami komunalnymi, przeprowadzanie
ich remontów, oczyszczania miasta, wywóz nieczysto�ci sta³ych i p³ynnych oraz
segregacja odpadów. Stanowi¹cy czê�æ spó³ki Zak³ad Wodoci¹gów i Kanaliza-
cji dostarcza miastu i gminie rocznie ponad 1,8 milionów m3 wody oraz odpro-
wadza i oczyszcza powsta³e �cieki w ilo�ci 1,3 mln m3. Konieczno�æ spe³nienia
norm wymaganych dla wody pitnej oznacza  nieustann¹ modernizacjê i unowo-
cze�nianie urz¹dzeñ wodoci¹gowych we  wszystkich stacjach uzdatniania wody,
czyli w Zdunach, Raciborowie, Baszynach i Chwaliszewie. Modernizowana i
unowocze�niana jest tak¿e oczyszczalnia �cieków. Czê�ci¹ przedsiêbiorstwa jest
tak¿e Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej, który administruje budynkami i zarz¹-
dza wspólnotami mieszkaniowymi o ³¹cznej powierzchni  78 700 m2. Jest to 151
budynków mieszcz¹cych 1 558  mieszkañ., w tym 670 lokali wykupionych. Spó³ka
zarz¹dza 70 wspólnotami mieszkaniowymi oraz zajmuje siê obs³ug¹ lokali u¿yt-
kowych o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 9 800  m2. Nak³ady  na remonty   za-
rz¹dzanych  budynków tylko w latach 2006-2009 wynios³y ponad 4 miliony z³.
Zak³ad Oczyszczania Miasta wywozi nieczysto�ci  sta³e i p³ynne, oczyszcza ulice,
zbiera nieczysto�ci z koszy ulicznych oraz �wiadczy us³ugi pogrzebowe. Wywo-
zem nieczysto�ci sta³ych zak³ad zajmuje siê nie tylko w  gminie Krotoszyn, ale
tak¿e w Zdunach, Rozdra¿ewie, Kobylinie, Odolanowie i Pogorzeli. Odbiera
nieczysto�ci sta³e z prawie 7 tys. posesji. ZOM zajmuje siê tak¿e selektywn¹
zbiórk¹ odpadów, obejmuj¹c¹ teren naszej gminy oraz Pogorzelê, Kobylin i
Odolanów. Dba³o�æ o czysto�æ u³atwiaj¹ nowe stacjê prze³adunku nieczysto�ci
sta³ych w Krotoszynie i Kobylinie.

Historia krotoszyñskiego ogrzewnictwa rozpoczyna siê na prze³omie lat 1959/
1960, kiedy pierwsze budynki wielorodzinne na ulicy Floriañskiej 9 i Mickiewi-
cza 24 zosta³y wyposa¿one w instalacje centralnego ogrzewania i ogrzewane
by³y z kot³owni niskoparametrowej wbudowanej. W roku 1975 lokalne kot³ow-
nie Krotoszyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej i Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej znalaz³y siê w strukturach utworzonego w tym samym roku Woje-
wódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Kaliszu. W roku 1980 uru-
chomiona zosta³a Ciep³ownia Rejonowa w Krotoszynie. W 1991 roku decyzj¹
Wojewody Kaliskiego nast¹pi³ podzia³ Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Ener-
getyki Cieplnej w Kaliszu. W pa�dzierniku 1991 z Rejonu Kot³owni w Kroto-
szynie utworzono Zak³ad Energetyki Cieplnej, który w formie zak³adu bud¿eto-
wego funkcjonowa³ do koñca wrze�nia 1997 roku, a od 1 pa�dziernika funkcjo-
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nuje jako spó³ka prawa handlowego. W pierwszym roku swego istnienia ZEC
ogrzewa³ 701,5 tys. m3, o powierzchni prawie 150,9 tys. m2, dostarczaj¹c cie-
p³¹ wodê do budynków o powierzchni 64,5 tys. m2.

Podstawow¹ dzia³alno�ci¹ statutow¹ spó³ki jest produkcja i dystrybucja
ciep³a dla potrzeb ogrzewania i wentylacji oraz przygotowanie ciep³ej wody u¿yt-
kowej w budynkach mieszkalnych oraz u¿yteczno�ci publicznej. Oprócz tego
ZEC zajmuje siê tak¿e wytwarzaniem energii elektrycznej, poborem, uzdatnia-
niem i dostarczaniem wody, wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, specjalistycznymi robotami budowla-
nymi, sprzeda¿¹ hurtow¹ wyrobów metalowych oraz sprzêtu i dodatkowego
wyposa¿enia hydraulicznego i grzejnego, wynajmem i zarz¹dzaniem nierucho-
mo�ciami w³asnymi lub dzier¿awionymi, dzia³alno�ci¹ w zakresie in¿ynierii i zwi¹-
zanym z ni¹ doradztwem technicznym, sprzeda¿¹ hurtow¹ paliw i produktów
pochodnych.

Spó³ka w Krotoszynie i Biadkach eksploatuje dzi� 15 �róde³ ciep³a o ³¹cz-
nej mocy 25 MW. Ogrzewa kubaturê 988,8 tys.m3 o powierzchni 211,7 tys.m2,

Nowy autobus dla MZK.
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dostarczaj¹c jednocze�nie ciep³¹ wodê do budynków o powierzchni 101,3 tys.m2.
Z ciep³a dostarczanego miejsk¹ sieci¹ z Ciep³owni Rejonowej korzysta dzi� oko³o
8 tys. mieszkañców Krotoszyna. W roku 2009 rozpoczêto procedurê prywaty-
zacji zak³adu. Prezesem spó³ki jest Zdzis³aw Zielonka.

Trudno wyobraziæ sobie ¿ycie mieszkañców gminy bez Miejskiego Zak³adu
Komunikacji. Pierwszy autobus komunikacji miejskiej wyjecha³ na trasê 28 kwiet-
nia 1978 roku pod szyldem Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjne-
go. Po skomunalizowaniu maj¹tku przedsiêbiorstwa na pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych komunikacja miejska sta³a siê zadaniem Przedsiêbiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, które posiada³o w swych strukturach Za-
k³ad Komunikacji. 1 stycznia 1995 powo³ano do istnienia samodzielny zak³ad
bud¿etowy pod nazw¹ Miejski Zak³ad Komunikacji w Krotoszynie. 1 stycznia
2009 MZK przekszta³cono w spó³kê prawa handlowego pod nazw¹ Miejski
Zak³ad Komunikacji  spó³ka z o.o. w Krotoszynie. W latach 1978-1994 za ko-
munikacjê miejsk¹ odpowiada³ Ireneusz Perski. Od roku 1995 jej dyrektorem, a
obecnie prezesem zarz¹du jest Wies³aw Ga³êski. Spó³ka przewozi pasa¿erów na
10 liniach. Autobusy MZK kursuj¹ do wszystkich miejscowo�ci w obrêbie gmi-
ny. Dowo¿¹ dzieci do szkó³ i na zajêcia wychowania fizycznego na krytej p³ywal-
ni. Od stycznia 2003 r. dowo¿¹ m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ do Zespo³u Szkó³
Specjalnych, Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 1 i 2, Warsztatu Te-
rapii Zajêciowej oraz �rodowiskowego Domu Samopomocy z terenu gmin Kro-
toszyn, Zduny i Sulmierzyce. Dowo¿¹ m³odzie¿ wszystkich szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych. Ponadto zak³ad u¿ycza³ swych autobusów na wyjazdy turystyczne
i okazjonalne. Spó³ka dysponuje 22 jednostkami, które rocznie przewo¿¹ oko³o
miliona 400 tys. pasa¿erów. Koszt jednego wozokilometra wynosi oko³o 3 z³ i
jest jednym z najni¿szych w Polsce.

W sierpniu 1992 roku powsta³o Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo Budow-
lane Krodomex, spó³ka z o.o. Zajmowa³o siê ono produkcj¹ budowlan¹ oraz
us³ugami sprzêtowymi i transportowymi. We wrze�niu 1997 roku przyst¹piono
do jego prywatyzacji, przy czym gmina zachowa³a kontrolny pakiet udzia³ów.
Pe³na prywatyzacja nast¹pi³a w roku 2008. Firm¹ zarz¹dza³ Grzegorz Ratajczyk.

7. Ochrona �rodowiska
Zadaniem gminy jest ochrona terenów zielonych, których gmina w Kroto-

szynie ma pod swoj¹ opiek¹ 17,5 ha. Do najwiêkszych terenów zielonych nale¿y
park Wojska Polskiego oraz park Integracji Europejskiej. Dziêki po¿yczce z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu mo¿liwe by³o wyczyszczenie i modernizacja 2 stawów w parku Wojska
Polskiego. W roku 2010 rozpocznie siê jego obsadzanie ro�linami iglastymi i
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bylinami. Co roku sadzone s¹ setki drzew krzewów w parkach,  na zieleñcach,
placach zabaw dla dzieci i w pasach drogowych. Zak³adane s¹ co najmniej dwa
gniazda bocianie. W roku 2009 wydano ok. 240 decyzji zezwalaj¹cych na wy-
cinkê drzew. Ka¿da wycinka wymaga obowi¹zkowego posadzenia nowych drzew
w ilo�ci nie mniejszej ni¿ liczba sztuk przeznaczonych do usuniêcia.

Do roku 2006 lasy komunalne zajmowa³y powierzchniê oko³o 123 ha. Na
wniosek Nadle�nictwa Krotoszyn gmina przekaza³a Skarbowi Pañstwa nieca-
³ych 40 ha lasów po³o¿onych miêdzy ulic¹ Ostrowsk¹ a Sulmierzyck¹, które od
tej pory na mapach ewidencyjnych figuruj¹ jako lasy pañstwowe. Gmina nadal
utrzymuje nieco ponad 84 ha.

W lutym 2006 r. zgodnie z dyrektywami europejskimi zosta³o zamkniête
sk³adowisko odpadów komunalnych przy ul. Ceglarskiej w Krotoszynie, teren
ten zosta³ przeznaczony na punkt prze³adunkowy odpadów sta³ych. Od tego czasu
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wywozi odpady
komunalne do odleg³ej o 65 km miejscowo�ci Rudna Wielka, w gminie W¹sosz.
W lutym 2006 roku zosta³ tak¿e zarejestrowany Zwi¹zek Gmin Zlewni Górnej
Baryczy z siedzib¹ w Krotoszynie, w którego sk³ad wchodzi obecnie 17 gmin.
Od pocz¹tku istnienia przewodnicz¹cym jego zarz¹du jest Juliana Jok�, burmistrz
Krotoszyna. Na skupionych w zwi¹zku terenach zamieszkuje 210 tys. osób i to
z my�l¹ o nich w najbli¿szych latach w Wa³kowie na zakupionym przez zwi¹zek
w grudniu 2008 roku terenie powstanie zak³ad zagospodarowania odpadów.
Jego dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Rozpoczêcie budowy plano-
wane jest na rok 2010, zakoñczenie - na prze³om roku 2011 i 2012.

V
Sfera spo³eczna

1. O�wiata
Zaspokojenie przez gminê wszystkich podstawowych potrzeb, zwi¹zanych

z codziennym funkcjonowaniem samorz¹dowej wspólnoty otwiera ka¿demu z
jej cz³onków drogê do realizacji wy¿szych celów, zwi¹zanych z rozwojem w³a-
snej osobowo�ci. Jej pierwszy i najwa¿niejszy etap przebiega w placówce o�wia-
towej. Na przedszkolu i szkole spoczywa bowiem powa¿ny obowi¹zek kszta³-
towania osobowo�ci i charakterów m³odego pokolenia, to one s¹ miejscami, w
których dzieci i m³odzie¿ najbardziej wszechstronnie mog¹ uczyæ siê pe³nienia
wszystkich funkcji spo³ecznych. System o�wiaty w Mie�cie i Gminie Krotoszyn
obejmuje przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja. Przejêcie prowadzenia
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przedszkoli przez jednostkê samorz¹du gminnego nast¹pi³o 1 stycznia 1991 roku,
natomiast prowadzenie szkó³ podstawowych samorz¹d przej¹³ równe 4 lata pó�-
niej, powierzaj¹c obs³ugê finansow¹ i administracyjn¹ szkó³ Zak³adowi Obs³ugi
Placówek O�wiatowych. Wprowadzana w 1999 roku reforma o�wiatowa spo-
wodowa³a istotne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu systemu szkolnictwa.
Obok szkó³ podstawowych powsta³y gimnazja. Istotnym modyfikacjom uleg³y
granice obwodów szkolnych. Reforma wprowadzi³a te¿ zmianê statusu nauczy-
cieli i wprowadzi³a nowe stopnie awansu zawodowego. Z chwil¹ w³¹czenia o�wiaty
w system samorz¹dowy znacznie silniejszy sta³ siê udzia³ rodziców w organizo-
waniu pracy szkó³ i przedszkoli. Wzros³y tak¿e kompetencje dyrektorów szkó³.
Wraz z przejêciem prowadzenia szkó³ samorz¹d Krotoszyna otrzymuje z bud¿e-
tu pañstwa subwencjê o�wiatow¹ przeznaczon¹ na  ich utrzymanie. Rozbudowa
szkó³ i poprawa warunków, w jakich kszta³ci siê m³odzie¿, dokonuje siê jednak w
znacznym stopniu dziêki w³asnym nak³adom finansowym Miasta i Gminy Krotoszyn.

Gmina prowadzi obecnie 6 przedszkoli, 16 oddzia³ów przedszkolnych w
szko³ach podstawowych, 14 szkó³ podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszko-
lach dzia³aj¹ ogó³em 32 oddzia³y o zró¿nicowanym czasie pracy - od piêciu do
dziesiêciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji pracy krotoszyñskich
przedszkoli s¹ "oddzia³y integracyjne", w których wychowywaniem przedszkol-
nym wspólnie z dzieæmi zdrowymi objête s¹ dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. W dwóch krotoszyñskich przedszkolach - Przedszkolu nr 6 przy
ul. Sienkiewicza i Przedszkolu nr 7 na osiedlu Korczaka - funkcjonuje ³¹cznie 5
takich oddzia³ów. Pocz¹wszy od roku 2008 w Przedszkolu nr 6 z Oddzia³ami
Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza prowadzone s¹ równie¿ zajêcia dla dzieci
zakwalifikowanych przez poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹ b¹d� specjali-
styczn¹ do uczestnictwa w terapii z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.
Wska�nik dostêpno�ci do opieki przedszkolnej w odniesieniu do ogólnej liczby
dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn od kilku lat
przekracza 70%, siêgaj¹c tym samym do poziomu wska�nika europejskiego.

Spo�ród 14 szkó³ podstawowych 5 dzia³a w mie�cie, natomiast 9 pozosta-
³ych to szko³y wiejskie. Uwzglêdniaj¹c stan organizacyjny  nale¿y podkre�liæ, ¿e
6 podstawówek dzia³a ³¹cznie z gimnazjami w zespo³ach szkó³ (Zespó³ Szkó³ nr
1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie, Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami
Integracyjnymi, Zespó³ Szkó³ nr 3 w Krotoszynie, Zespó³ Szkó³ w Benicach,
Zespó³ Szkó³ w Chwaliszewie i Zespó³ Szkó³ w Orpiszewie). Na ogóln¹ liczbê
137 oddzia³ów klas I - VI w szko³ach podstawowych 10 to oddzia³y  integracyj-
ne - zapewniaj¹ce naukê uczniom zdrowym wspólnie z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. W 11 oddzia³ach  sportowych, które prowadzone s¹
w 4 szko³ach podstawowych, uczniowie maj¹ szansê rozwijania swojej spraw-
no�ci ruchowej i doskonalenia umiejêtno�ci w zakresie takich dyscyplin jak p³y-
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wanie, pi³ka no¿na, siatkowa czy koszykowa. W 8 gimnazjach, z czego 3 dzia³a-
j¹ w zespo³ach szkó³ na wsiach i tyle samo w zespo³ach szkó³ na terenie miasta,
funkcjonuje 71 oddzia³ów.

Maj¹c na wzglêdzie zachowanie kontynuacji kszta³cenia dla uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi po ukoñczeniu przez nich szko³y podstawo-
wej w Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkó³ nr 1 i Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkó³
nr 2 organizowane s¹ oddzia³y integracyjne. W tych gimnazjach równie¿ prowa-
dzone s¹ oddzia³y sportowe.

Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie dodatkowo prowadzi równie¿ organizacjê
oddzia³ów przysposabiaj¹cych do pracy zawodowej, w których uczniowie z trud-
no�ciami wychowawczymi maj¹ mo¿liwo�æ ukoñczenia gimnazjum i zdobycia
przygotowania zawodowego. W klasach I-III ³¹cznie dzia³a 5 takich oddzia³ów.

W latach dziewiêædziesi¹tych organizowano Olimpiadê Wiedzy o Ziemi
Krotoszyñskiej. Dzi� przedszkola i szko³y korzystaj¹ z konkursów og³aszanych
w ramach projektów unijnych i krajowych, wzbogacaj¹c zakres swojej dzia³al-
no�ci edukacyjnej, wychowawczej, sportowej i opiekuñczej. Krotoszyñska
o�wiata uczestniczy w projekcie "Commenius". Skupia siê on na miêdzynarodo-
wej wymianie do�wiadczeñ w zarz¹dzaniu t¹ sfer¹ dzia³alno�ci gminnej. Prowa-
dzona wymiana miêdzynarodowa miêdzy szko³ami stanowi równie¿ dla uczniów
doskona³¹ mo¿liwo�æ poznania nowych miejsc i nauki jêzyków obcych. W Ze-
spole Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 1 organizowane s¹ kolonie dla pol-
skich dzieci z Mejszago³y na Litwie. W lipcu 1997 r.  zorganizowano wypoczy-
nek letni dla dzieci z K³odzka, których rodziny dotkniête zosta³y powodzi¹.

Miasto i Gmina Krotoszyn jest równie¿ organem dotuj¹cym dzia³alno�æ
Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr �w. El¿biety
w Krotoszynie i Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie.

W styczniu 2007 roku w porozumieniu z  samorz¹dem Ko�mina Wielko-
polskiego, Sulmierzyc, Rozdra¿ewa i powiatu krotoszyñskiego utworzony zosta³
w Krotoszynie Samorz¹dowy O�rodek Doskonalenia Nauczycieli.

2. Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera
Mimo rozwoju nowoczesnych technik przekazu biblioteka pozostaje nadal

wa¿nym �ród³em wiedzy dla wszystkich tych, którzy pragn¹ rozszerzaæ swe ho-
ryzonty intelektualne.  W 1993 Krotoszyñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. Arkade-
go Fiedlera wpisano do Rejestru Instytucji Kultury Urzêdu Miasta i Gminy Kro-
toszyn. Dziêki porozumieniu ze starostwem powiatowym od roku 1999 pe³ni ona
tak¿e rolê biblioteki powiatowej. Jej dzia³alno�æ to nie tylko swobodny dostêp
do rega³ów z ksi¹¿kami, to tak¿e spotkania z ich autorami, z których najbardziej
znan¹ postaci¹ by³a dawna mieszkanka Krotoszyna, pisarka Katarzyna Grocho-
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la. Lekcje biblioteczne, wystawy ksi¹¿kowych nowo�ci, obrazów i innych zbio-
rów, konkursy plastyczne, wiedzy o ksi¹¿kach, prelekcje, odczyty i wieczory
literackie - oto dzia³alno�æ biblioteki. Z jej poka�nego zbioru, ró¿nego rodzaju
us³ug bibliotecznych oraz imprez kulturalnych korzysta rocznie oko³o 56 tys. osób.
Rocznie rejestruje siê oko³o 6 tys. czytelników, którzy wypo¿yczaj¹ oko³o 200
tys. ksi¹¿ek. Jej filie znajduj¹ siê w Krotoszynie, Kobiernie, Orpiszewie, Biad-
kach, Chwaliszewie i Benicach. Jest siedzib¹ Towarzystwa Mi³o�ników i Bada-
czy Ziemi Krotoszyñskiej, Stowarzyszenia "RAZEM" , krotoszyñskiego oddzia-
³u Polskiego Zwi¹zek Niewidomych, Zwi¹zku Wiê�niów Represjonowanych
Okresu  Stalinowskiego, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci, Zarz¹du G³ównego
Osób Niepe³nosprawnych "INTEGRACJA", Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Bractw Optymalnych im. W³. Sedlaka oraz Stowarzyszenia Pacjentów Primum
Non Nocere Oddzia³ Krotoszyn. W latach 1992 i 1993 mia³a miejsce wymiana
bibliotekarzy z holenderskim Brummen. Od roku 2002 biblioteka bierze udzia³
w akcji "Ca³a Polska czyta dzieciom". Pod koniec 2004 roku zosta³o tutaj otwarte
Gminne Centrum Informacji. Projekt jego utworzenia w ramach rz¹dowego pro-
gramu "Pierwsza praca" gmina z³o¿y³a w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy. Jest to
pracownia multimedialna wyposa¿ona w kilka stanowisk komputerowych ze sta-
³ym ³¹czem internetowym. Centrum ma pomóc w wyrównywaniu szans ¿ycio-
wego startu absolwentom szkó³ z ma³ych miejscowo�ci, u³atwia tak¿e bezrobot-
nym poszukiwanie pracy. Du¿¹ liczbê odwiedzaj¹cych stanowi¹ uczniowie szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy poszukuj¹ informacji na portalach
edukacyjnych. Z organizowanych kursów i szkoleñ korzystaj¹ przede wszyst-
kim osoby bezrobotne. Biblioteka wspó³pracowa³a z zagranicznymi gminami
partnerskimi Krotoszyna.

W roku 2006 obchodzono 60-lecie istnienia biblioteki. Dyrektorem biblio-
teki jest obecnie Ewa Bukowska. W latach 1997-2006 by³a nim Zofia Ku�nic-
ka, a w latach 1985-1997 Anna Glapiak.

W 2009 roku biblioteka przyst¹pi³a do Ogólnopolskiego Programu Roz-
woju Bibliotek podpisuj¹c trójstronn¹  umowê  pomiêdzy Fundacj¹ Rozwoju Spo³e-
czeñstwa Informacyjnego w Warszawie a Urzêdem Miejskim w Krotoszynie.

3. Muzeum Regionalne im. Hieronima £awniczaka
Gmina odpowiada nie tylko za przekazywanie ale tak¿e za zachowanie dzie-

dzictwa kulturowego. W latach 1991-2002 i w 2008-2009 remont zabytkowe-
go budynku poklasztornego, który znacznie poprawi³ warunki w jakich muzeum
prezentuje i przechowuje zgromadzone w nim eksponaty. Muzeum, za³o¿one w
roku 1957 i przez ponad 50 lat prowadzone przez Zarz¹d Oddzia³u PTTK w
Krotoszynie, decyzj¹ tego¿ oddzia³u zosta³o przekazane z dniem 1 stycznia 1999 r.
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samorz¹dowi Krotoszyna. Przeprowadzone etapami prace remontowe nie tylko
przywróci³y muzealnym wnêtrzom ich pierwotny zabytkowy klimat, ale umo¿li-
wi³y te¿ powiêkszenie i modernizacjê ekspozycji sta³ych. Dziêki instalacji syste-
mów alarmowych, przeciwpo¿arowego i sygnalizacji w³amania poprawi³ siê te¿
stan bezpieczeñstwa zbiorów. Obecnie ekspozycja sta³a mie�ci siê w piêciu sa-
lach i na korytarzu klasztornym o ³¹cznej powierzchni 350 m2. Sk³ada siê z trzech
zasadniczych dzia³ów tematycznych, z których najwa¿niejsze to dzieje miasta
Krotoszyna (1415-1945) oraz dawna, tradycyjna kultura ludowa ziemi kroto-
szyñskiej. Powsta³a te¿ niewielka galeria plastyczna, która prezentuje prace ma-
larzy i grafików z okresu od pocz¹tku XX w. do wspó³czesno�ci zwi¹zane tema-
tycznie b¹d� przez osobê twórcy z regionem krotoszyñskim.

Organizowane przez muzeum wystawy czasowe o bardzo ró¿nej tematyce
przypomina³y najwa¿niejsze wydarzenia z naszej dalszej i bli¿szej historii:  po-
wstanie wielkopolskie, kampaniê wrze�niow¹, dzieje krotoszyñskiego harcer-
stwa i krotoszyñskiej o�wiaty, wizyty papieskie i wiele innych. Przybli¿a³y te¿
kulturê odleg³ych krajów i narodów (Chiny, Nowa Gwinea), ukazywa³y Kroto-
szyn na starych fotografiach, prezentowa³y dzie³a malarstwa i rze�by (tak¿e z
zagranicy) oraz najnowsze wydarzenia kulturalne (wystawa kostiumów i rekwi-
zytów z filmu "Ogniem i mieczem"). W latach 1999-2009 muzeum zorganizowa³o
³¹cznie 86 wystaw czasowych po�wiêconych prehistorii i historii, sztuce, etno-
grafii, fotografii i przyrodzie oraz wspó³pracy miêdzynarodowej. Obejrza³o je
ponad 67 tys. osób.

Dzia³alno�æ muzeum nie ogranicza siê do przywo³ywania przesz³o�ci po-
przez gromadzenie i eksponowania jej pami¹tek. To tak¿e kultywowanie tradycji
regionu i naszego narodu poprzez lekcje muzealne, konkursy dla najm³odszych,
spotkania z lud�mi nauki i kultury, wieczory poetyckie, pokazy filmowe. W ostat-
nim dziesiêcioleciu muzeum przygotowa³o i przeprowadzi³o ponad 1200 lekcji na
tematy regionalne dla ponad 31 tysiêcy uczestników, zorganizowa³o 75 spotkañ;
prelekcji i wyk³adów na tematy historyczne, etnograficzne, wieczorów poetyc-
kich i pokazów filmowych, 11 konkursów dla dzieci i m³odzie¿y o tematyce hi-
storycznej, etnograficznej i literackiej. Do wa¿nych wydarzeñ kulturalnych nale-
¿a³y dwie edycje, w roku 2008 i 2009, widowiska historycznego "�wiêto 56
Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej".

Muzeum ma na swoim koncie kilkana�cie cennych wydawnictw, z których
najwiêkszym powodzeniem cieszy siê  album archiwalnych pocztówek "Pozdro-
wienia z Krotoszyna. Gruss aus Krotoschin".

Ka¿dego roku dokonuje siê opracowañ setek eksponatów, wykonuje siê
wpisy do inwentarzy muzealnych, zak³ada karty katalogowe i ewidencji zabyt-
ków, wykonuje dokumentacje fotograficzne. Od 1999 roku odnotowano znacz-
ny wzrost liczby muzealiów, zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. W tej chwili
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zbiory muzeum licz¹ ponad 5600 zabytków (wzrost o 1375 pozycji inwentarzo-
wych), a zbiory biblioteczne ponad 4200 pozycji (wzrost o 1330). Czê�æ z nich
od roku 2004 udostêpniana jest w internecie..

Wa¿nym zadaniem muzeum jest zachowanie pami¹tek przesz³o�ci dla po-
tomnych. W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat, dziêki pomocy finansowej samorz¹du
a tak¿e Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykonano w specja-
listycznych pracowniach konserwacjê 30 eksponatów, miêdzy innymi archiwal-
nych map i planów Krotoszyna, rze�b ludowych oraz sztandarów.

Dyrektorem muzeum jest Helena Kasperska. W latach poprzednich by³ nim
Hieronim £awniczak, patron muzeum, jego wspó³za³o¿yciel, wybitny regionali-
sta, dzia³acz spo³eczny i kulturalny.

4. Miejsca pamiêci narodowej
Uzupe³nieniem dzia³alno�ci muzealnej jest dba³o�æ samorz¹du o miejsca

pamiêci narodowej, zwi¹zane z wydarzeniami o du¿ym znaczeniu dla historii Kro-
toszyna i jego mieszkañców. W roku 1992 na cmentarzu parafialnym stan¹³ wy-
konany przez  Andrzeja Opaliñskiego Krzy¿ Katyñski z nazwiskami 49 oficerów
WP i policjantów Ziemi Krotoszyñskiej, jeñców sowieckich obozów w Koziel-
sku, Starobielsku i Ostaszkowie, zamordowanych przez NKWD wiosn¹ 1940
roku. W tym samym 1992 roku na cmentarzu parafialnym w Krotoszynie odby³a
siê uroczysto�æ po�wiêcenia pomnika na zbiorowej mogile ¿o³nierzy antykomu-
nistycznego podziemia z oddzia³u "Bora". Upamiêtnienia doczeka³y siê te¿ osoby
zamordowane i represjonowane okresu stalinowskiego. W 1997 roku na bu-
dynku dawnego wiêzienia przy ul. Ko³³¹taja ods³oniêto tablicê ku Ich czci. W
2005 roku na skraju lasu u zbiegu ulic Gajowej i Bolewskiego powsta³ szaniec
upamiêtniaj¹cy pierwsz¹ bitwê 56 Pu³ku Piechoty Wlkp. podczas II wojny �wia-
towej. Na frontowej �cianie ratusza w listopadzie 2005 roku usytuowano tablicê
pami¹tkow¹ na cze�æ zamordowanych w niemieckich wiêzieniach i obozach przy-
wódców Polskiego Pañstwa Podziemnego w powiecie krotoszyñskim. Odno-
wiono kwaterê wojskow¹ na cmentarzu parafialnym. Do najnowszych obiektów
przypominaj¹cych o naszej historii nale¿y pomnik Wolno�ci na odmienionym i
upiêkszonym placu Jana Paw³a II. Odrestaurowano pomnik Powstañców Wiel-
kopolskich i pomnik 56 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej. Trwa renowacja pomni-
ka 6 Pu³ku Artylerii Lekkiej. Wszystkie te miejsca, choæ zwi¹zane s¹ z histori¹,
stanowi¹ zarazem wa¿n¹ czê�æ �wiadomo�ci wspó³czesnych mieszkañców na-
szej gminy. Pozwalaj¹ zachowaæ poczucie to¿samo�ci, decyduj¹ o naszym syste-
mie warto�ci, wzmacniaj¹ poczucie przynale¿no�ci do narodu polskiego i u�wia-
damiaj¹, ¿e krotoszyñska spo³eczno�æ jest jego niewielk¹, ale integraln¹ cz¹stk¹.
Poczucie patriotyzmu lokalnego symbolizuje flaga z herbem Krotoszyna i hejna³,



    40

które przyjê³a Rada Miejska pierwszej kadencji. Znaczenie, jakie krotoszyñska
spo³eczno�æ przypisuje przesz³o�ci naszego narodu, zawdziêczamy obecno�ci
w�ród radnych kolejnych kadencji historyków, z których najd³u¿ej w Radzie
Miejskiej zasiada Edward Jokiel. Pamiêtaj¹c, jak wa¿na jest dla nas tera�niej-
szo�æ, historycy u�wiadamiali nam, ¿e to przesz³o�æ wyznaczy³a nasz¹ to¿samo�æ
i okre�la nasz¹ przysz³o�æ.

5. Krotoszyñski O�rodek Kultury
Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym z marca 1990 roku sprawi³a, ¿e odpo-

wiedzialno�æ za przedsiêwziêcia kulturalne przej¹³ samorz¹d. Jej ramy okre�li³a
przyjêta w roku nastêpnym ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci
kulturalnej, która sprawi³a, ¿e Krotoszyñski O�rodek Kultury sta³ siê instytucj¹
samorz¹dow¹, podlegaj¹c¹ Radzie Miejskiej. O�rodek odpowiada³ za przygo-
towania do Dni Ziemi Krotoszyñskiej, które pierwotnie odbywa³y siê na Ma³ym
Rynku. Po roku 1990 zosta³y one przemianowane na Dni Krotoszyna i przenie-
sione najpierw na rynek, a w nastêpnych latach na B³onie. W 1992 roku KOK
przej¹³ kino od Okrêgowego Przedsiêbiorstwa Rozpowszechniania Filmów w
Poznaniu, dziêki czemu nie uleg³o ono likwidacji i do dzi� jest wa¿n¹ czê�ci¹
codziennego ¿ycia kulturalnego miasta, dysponuj¹c w obecnej chwili najwy¿szej
jako�ci technik¹ projekcji i komfortem sali. Jest nie tylko miejscem seansów
filmowych, w tym seansów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego imienia
Zygmunta Ka³u¿yñskiego, ale ze wzglêdu na odnowion¹ w roku 2004 i prze-
stronn¹ salê tak¿e miejscem wielu wa¿nych wydarzeñ artystycznych. Tutaj odby-
³a siê czê�æ uroczysto�ci, zwi¹zanych z obchodami dwudziestolecia samorz¹du
terytorialnego. W roku 2000 KOK przeniós³ siê do nowej siedziby na terenie
by³ej jednostki wojskowej. W roku 2001 powsta³ Zespó³ Tañca Ludowego "Kro-
toszanie", kilka lat pó�niej Klub Fotograficzny "Blenda" i wiele kolejnych sekcji i
klubów. W roku 2002 powsta³o studio nagrañ "�wiat kabli", w roku 2008 -
pracownia ceramiczna, a w roku 2009 dokoñczono kolejny etap remontu kina.
KOK prowadzi te¿ Galeriê Sztuki "Refektarz" w obiekcie Muzeum Regionalne-
go. Mo¿na by³o tam obejrzeæ wystawy prac czo³ówki plastyków polskich i pla-
styków naszego regionu, ale te¿ dzie³a takich s³aw jak Pablo Picasso, Marc Cha-
gall, Joan Miro, Henri Matisse. W o�rodku zatrudnionych jest zaledwie 13 pra-
cowników, a przez jego rozbudowan¹ ofertê plasuje instytucjê w czo³ówce sa-
morz¹dowych instytucji kultury w aspekcie udzia³u dochodów w³asnych w ca³o-
�ci bud¿etu instytucji. W latach 1991-2001 jego dyrektorem by³ Leszek Ziêtkie-
wicz, a od roku 2001 jest nim Wojciech Szuniewicz.

W Krotoszynie go�ci³y najwiêksze s³awy ¿ycia artystycznego kraju, a dziêki
festiwalowi folkowemu �wiatowa czo³ówka wykonawców tego gatunku. W za-
jêciach organizowanych przez o�rodek bierze udzia³ prawie 500 osób. Co roku
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w kinie odbywa siê ponad 600 seansów filmowych, a liczba widzów waha siê
miêdzy 17 000 a 18 000 widzów. Do najwiêkszych i najwa¿niejszych imprez
kulturalnych, przygotowanych przez KOK nale¿a³ FOLK Fest, w latach 2002-
2004 Global Beat a nastêpnie Krotoszyn FOLK Festival, cykl imprez zatytu³o-
wany "Krotoszyn z Okras¹", telewizyjny XIII fina³ Wielkiej Orkiestry �wi¹tecz-
nej Pomocy, Spotkania z Kultur¹ Chrze�cijañsk¹ "Pozytywne wibracje", Ogól-
nopolski Turniej Poetycki "Autoportret jesienny", Ogólnopolski Przegl¹d Twór-
czo�ci Dzieciêcej o Tematyce Ekologicznej, Ogólnopolski Turniej Tañca Towa-
rzyskiego o Puchar Burmistrza Krotoszyna, Ogólnopolskie Plenery Plastyczne,
koncerty "In Regenerationen" (wspó³organizacja).

6. Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK
Organizowan¹ przez samorz¹d dzia³alno�æ kulturaln¹ uzupe³niaj¹ zaintere-

sowania sportem i aktywno�ci¹ fizyczn¹. O�rodek zajmuj¹cy siê sportem i re-
kreacj¹ powsta³ w sierpniu 1974 roku, nosi³ wówczas nazwê Powiatowego
O�rodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Krotoszynie i zarz¹dza³ basenami
k¹pielowymi w Krotoszynie, Ko�minie i Zdunach, stadionem sportowym i sal¹
gimnastyczn¹, O�rodkiem Wodnym B³onie, polem namiotowym, hotelem komu-
nalnym "Pod Bia³ym Or³em". Gdy w Kaliszu w roku 1975 powsta³ Wojewódzki
O�rodek Sportu i Rekreacji, o�rodek w Krotoszynie zmieni³ nazwê na Miejski
O�rodek Sportu i Rekreacji, by w roku 1977 roku staæ siê oddzia³em o�rodka
wojewódzkiego i zarz¹dzaæ basenami k¹pielowymi w Ko�minie i Zdunach, a od
roku nastêpnego tak¿e budynkiem administracyjno-gastronomicznym na B³oniu.
W roku 1982 roku zosta³ powo³any do istnienia O�rodek Sportu i Rekreacji. W
latach 1985-2007 jego dyrektorem by³ Ryszard Nowaczyk, od roku 2007 do
dnia likwidacji o�rodka w czerwcu 2008 roku zarz¹dza³ nim Grzegorz Majch-
szak. O�rodek organizowa³ turnieje halowe pi³ki no¿nej, turnieje strzeleckie, mi-
strzostwa Polski w karate, Bieg Krotosa, Memoria³ P³ywacki im. Jana Szlachty,
pokazy ratownictwa wodnego, turnieje siatkówki pla¿owej, badmintona, tenisa
sto³owego, turnieje szachowe, bryd¿a sportowego, turnieje rekreacyjne, zawo-
dy i turnieje szkolne i przedszkolne, zawody Miss Mokrego Podkoszulka i Mi-
strzostwa w Rzucie Beretem.

Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o likwidacji zarówno O�rodka Sportu i
Rekreacji, jak i Krytej P³ywalni z O�rodkiem Rehabilitacyjnym WODNIK i na
miejsce obydwu o�rodków powo³a³a do istnienia Centrum Sportu i Rekreacji
WODNIK, ³¹cz¹c ze sob¹ istniej¹ce do tej pory niezale¿nie instytucje zajmuj¹ce
siê ró¿nymi formami aktywno�ci fizycznej. W sk³ad nowego o�rodka wchodzi
kryta p³ywalnia, która jest zarazem siedzib¹ o�rodka, odkryty basen k¹pielowy,
hala sportowa na ulicy M³yñskiej, hala na ulicy Sportowej, stadion, skatepark, przy-
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stañ wodna B³onie oraz pole namiotowe. Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji
WODNIK zosta³ dotychczasowy dyrektor krytej p³ywalni Jacek Cierniewski.

Kryta P³ywalnia z O�rodkiem Rehabilitacyjnym WODNIK zosta³a oddano
do u¿ytku w czerwcu 2000 i w ci¹gu dziesiêciu lat istnienia skorzysta³o z niej
oko³o 3 milionów osób.  Kompleks sk³ada siê z basenu p³ywackiego o d³ugo�ci
25 m i szeroko�ci 12,5 m, basenu rekreacyjnego dla dzieci, zje¿d¿alni wodnej o
d³ugo�ci 52, 5 m, zje¿d¿alni dla dzieci, sauny, solarium i tê¿ni. Atrakcje te uroz-
maicaj¹ bicze wodne, stacje masa¿u i whirlpoole. Ka¿dego miesi¹ca basen od-
wiedza �rednio ponad 20 000 osób. Kompleks �wiadczy us³ugi rehabilitacji lecz-
niczej i rekreacji wodnej, posiada tê¿niê solankow¹, organizuje imprezy rekre-
acyjne, zawody sportowe, kursy  w zakresie sportów wodnych oraz nauki p³ywania.
W 2006 roku oddano do u¿ytku krêgielniê. Czê�ci¹ kompleksu jest tak¿e hotel z 54
miejscami noclegowymi i sala konferencyjna. W roku 2001 o�rodek uzyska³ nagrodê
�WIAT£O 2001 na IX Miêdzynarodowych Targach Sprzêtu O�wietleniowego i
Osprzêtu Elektrycznego, w roku 2007 zosta³ nagrodzony za zarz¹dzanie w konkursie
"Firma na medal". W roku 2008 p³ywalnia zosta³a laureatem Konsumenckiego Kon-
kursu Jako�ci i Us³ug "Najlepsze w Polsce - THE BEST IN POLAND".

Najwa¿niejsze imprezy przygotowywane przez nowy o�rodek to organizo-
wany w czerwcu Bieg Krotosa, Mistrzostwa �wiata w Rzucie Beretem z Anten-
k¹, maj¹cy ponad dwudziestoletni¹ tradycjê Memoria³ P³ywacki im. Jana Szlachty,
rozgrywana w 19 konkurencjach Krotoszyñska Spartakiada Sportowa, turnieje
sportowo-rekreacyjne dla przedszkoli i szkó³ podstawowych o puchar Burmi-
strza Krotoszyna, Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów Miasta i Gmi-
ny Krotoszyn w p³ywaniu, Mistrzostwa Amatorów w p³ywaniu, Walentynkowe
Zawody dla Par, w których dystans trzeba pokonaæ trzymaj¹c siê za rêce, P³y-
wackie Mistrzostwa Rodzeñstw, Spartakiada Osób Niepe³nosprawnych we
wspó³pracy z Warsztatem Terapii Zajêciowej, mityngi p³ywackie, Mistrzostwa
Powiatu w Sztafetach Dru¿ynowych, memoria³ im. Macieja Sroczyñskiego we
wspó³pracy z Uczniowskim Klubem Sportowym "Piast", pokazy sztuki nurko-
wania. Co miesi¹c z nauki p³ywania korzysta oko³o 6 tysiêcy uczniów w ramach
zajêæ wychowania fizycznego. Trenuj¹ tutaj tak¿e cz³onkowie Klubu Sportowe-
go "Krotosz" oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piast". O�rodek organi-
zuje tak¿e kursy nauki p³ywania, kursy na p³etwonurków i ratowników wodnych.
Prowadzi tak¿e zajêcia z aqua aerobiku.

7. Warsztat Terapii Zajêciowej
Cz³onkami samorz¹dowej wspólnoty s¹ tak¿e osoby wymagaj¹ce szcze-

gólnej opieki i zrozumienia, osoby niepe³nosprawne. Aby pomóc im w odnale-
zieniu w³asnego miejsca w spo³eczno�ci, samorz¹d Krotoszyna podj¹³ decyzjê o



43

utworzeniu Warsztatu Terapii Zajêciowej. Fundamentem prawnym, na którym
opiera siê jego dzia³alno�æ, jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.

Uroczyste otwarcie krotoszyñskiej placówki mia³o miejsce 17 grudnia 1998
roku. Wówczas terapi¹ zajêciow¹ warsztat  obj¹³ 25 uczestników, w ka¿dej
grupie terapeutycznej zakwalifikowano po 5 uczestników na podstawie wska-
zañ do terapii zajêciowej, zawartych w orzeczeniu o stopniu niepe³nosprawno-
�ci. Nad ca³o�ci¹ procesu aktywizacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³no-
sprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespó³ pracowników, ca³ym ser-
cem oddanych swoim zadaniom. Dla ka¿dego uczestnika Rada Programowa
opracowuje indywidualny program rehabilitacji obejmuj¹cy rehabilitacjê rucho-
w¹, psychospo³eczn¹, kszta³towanie zaradno�ci ¿yciowej i �cis³y kontakt z ro-
dzicami. Jako pierwsze powsta³y pracownie przygotowuj¹ce uczestników do
aktywno�ci ¿yciowej - gospodarstwa domowego, plastyczna, rêkodzielnicza,
techniczna i komputerowa. Dla wielu podopiecznych zajêcia w WTZ to pierw-
szy kontakt z no¿yczkami, no¿ami kuchennymi czy komputerem.

Z czasem placówka znalaz³a akceptacjê spo³eczn¹, ludzie przestali baæ
siê "inno�ci" podopiecznych o�rodka. Pomog³y w tym liczne kampanie spo³ecz-
ne, imprezy integracyjne, zawody sportowe i sta³a obecno�æ niepe³nosprawnych
w �rodowisku lokalnym. W 2002 roku zosta³y utworzone dwie kolejne pra-
cownie - literacko-teatralna oraz ogrodniczo-bukieciarska, a w 2003 roku po-
wsta³y dodatkowe pracownie gospodarstwa domowego i rêkodzielnicza w £a-
giewnikach ko³o Kobylina. W roku nastêpnym otwarto pracowniê ogrodnicz¹,
w 2005 - techniczn¹, a w roku 2010 - komputerow¹. Ka¿da pracownia to
miejsce dla kolejnych 5 niepe³nosprawnych. Obecnie do WTZ Krotoszyn uczêsz-
cza 60 osób niepe³nosprawnych w wieku od 18 do 55 lat. Pracuje dla nich 12
terapeutów, 2 fizjoterapeutów,  psycholog, pielêgniarka, 2 pracowników ksiê-
gowo�ci, doradca zawodowy, kierowca, 2 sprz¹taczki, a ca³ym zespo³em za-
rz¹dza dyrektor, którym od pocz¹tku jest Pawe³ Kaczmarek.

Z biegiem lat Warsztat Terapii Zajêciowej skierowa³ swoje dzia³ania na
rehabilitacjê zawodow¹, przygotowuj¹c¹ do podjêcia pracy. Ka¿da pracownia
dok³adniej okre�li³a swój profil i realizuje swój plan pracy. Uczestnicy stworzyli
w³asny samorz¹d, wspó³organizuj¹ kiermasze, na których sprzedaj¹ wykonane
przez siebie prace. Mo¿na ich spotkaæ podczas Dni Krotoszyna, imprez integra-
cyjnych, do¿ynek, zawodów sportowych. Organizuj¹ w³asne zawody - P³ywac-
k¹ Spartakiadê dla niepe³nosprawnych. Kilku uczestników WTZ Krotoszyn two-
rzy zespó³ wokalno-instrumentalny "DaMyradê", który nagra³ ju¿ 2 p³yty. Pod-
opieczni dzia³aj¹ tak¿e w Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej  i w Sto-
warzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych.
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W 2007 roku Warsztat Terapii Zajêciowej, wzoruj¹c siê na wroc³awskim
modelu programu Trener, wprowadzi³ system zatrudnienia wspomaganego dla
niepe³nosprawnych, a rok pó�niej przekszta³ci³ pracowniê plastyczn¹ w zawo-
dow¹.  Model ten zadaje k³am przekonaniu, ¿e niepe³nosprawni nie potrafi¹ byæ
aktywni zawodowo. Ich postawa charakteryzuje siê ogromn¹ motywacj¹, co
rekompensuje niskie wykszta³cenie. Rzetelnie i dok³adnie wykonuj¹ swoje obo-
wi¹zki, poniewa¿ sama praca stanowi dla nich awans zawodowy. W ci¹gu 3
ostatnich lat a¿ 10 podopiecznych podjê³o zatrudnienie, 5 skorzysta³o z progra-
mu zatrudnienia wspomaganego, 2 uczestników pracuje na wolnym rynku pracy
a 3 osoby znalaz³y zatrudnienie w Zak³adzie Aktywno�ci Zawodowej w Ko�mi-
nie. 1 osoba podjê³a roczny sta¿, a 2 kolejne odbywaj¹ szkolenie stanowiskowe.
Planuje siê kolejne szkolenia. Podopieczni WTZ odnosz¹ sukcesy nie tylko na
gruncie zawodowym. Jeden z nich za³o¿y³ rodzinê i zosta³ ojcem. Wiêcej o o�rodku
mo¿na przeczytaæ na stronie www.wtz.krotoszyn.pl.

8. Pomoc spo³eczna
Gmina zobowi¹zana jest do pomocy osobom znajduj¹cym siê w trudnej

sytuacji ¿yciowej. Jej udzielaniem zajmuje siê Miejsko - Gminny O�rodek Po-
mocy Spo³ecznej, funkcjonuj¹cy od maja 1990 roku. Od pocz¹tku jego dyrek-
torem jest Teresa Stêplewska. Pomoc �wiadczona jest w formach pieniê¿nych
oraz niepieniê¿nych finansowanych zarówno z bud¿etu gminy jak i z bud¿etu pañ-
stwa. Od 1997 roku o�rodek prowadzi noclegowniê dla bezdomnych. Od roku
2004 realizuje zadania w zakresie �wiadczeñ rodzinnych, natomiast od 2005 zaj-
muje siê  realizacj¹ �wiadczeñ alimentacyjnych. O�rodek ma w³asn¹ stronê inter-
netow¹. Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników socjalnych maj¹-
cych bezpo�redni kontakt z osobami potrzebuj¹cymi pomocy. Udzielaj¹ oni
wsparcia w ramach w³asnych kompetencji w formie porad, pomocy w za³atwia-
niu spraw urzêdowych, wa¿nych spraw bytowych, pomagaj¹ w utrzymaniu kon-
taktu z otoczeniem. Pieniê¿nej pomocy ze �rodków spo³ecznych udziela siê miê-
dzy innymi w przypadku sieroctwa, bezdomno�ci, niepe³nosprawno�ci, d³ugo-
trwa³ej choroby, alkoholizmu, narkomanii lub klêski ¿ywio³owej. Pomoc¹ o�rod-
ka objête s¹ rodziny znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji ¿yciowej z powodu ubó-
stwa, potrzeby ochrony macierzyñstwa, bezrobocia, bezradno�ci w sprawach
opiekuñczo-wychowawczych i przemocy w rodzinie. Ubóstwo i brak pracy to
dwie najwa¿niejsze przyczyny powoduj¹ce konieczno�æ �wiadczenia pomocy
socjalnej. Wsparcie finansowe mo¿e przybraæ postaæ renty socjalnej, zasi³ku sta-
³ego, gwarantowanego zasi³ku okresowego, celowego oraz �wiadczeñ dla ko-
biet w ci¹¿y. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej op³aca równie¿ sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne. Renty socjalne i ró¿ne rodzaje zasi³ków,
wyp³acane z funduszy, pozyskiwanych od pañstwa, od gminy, ze �rodków pañ-
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stwowego Funduszu Kombatantów oraz od sponsorów, maj¹ pomagaæ miesz-
kañcom ¿yj¹cym w biedzie lub bezrobotnym. Ale pieni¹dze to przecie¿ nie wszyst-
ko. Niezale¿nie od tego, jak wysokie s¹ dochody rodzin, ka¿da ma prawo do
poradnictwa prawnego i psychologicznego. O�rodek opiekuje siê tak¿e na co
dzieñ osobami starszymi, samotnymi i schorowanymi, zajmuje siê do¿ywianiem
dzieci z rodzin najubo¿szych, odpowiada za noclegowniê dla osób bezdomnych,
organizuje wakacyjne wyjazdy dzieci najubo¿szych i turnusy rehabilitacyjne. Jest
jednym z najwa¿niejszych ogniw systemu pomocy spo³ecznej, do którego nale¿¹
tak¿e stowarzyszenia, fundacje, pedagodzy szkolni i kuratorzy. O�rodek wspó³pra-
cuje z Ligi¹ Obrony Kraju, Polskim Czerwonym Krzy¿em, Towarzystwem Przyja�ni
Krotoszyn - Mejszago³a, policj¹, urzêdem miejskim, Krotoszyñskim O�rodkiem
Kultury, Przedsiêbiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, S¹dem Re-
jonowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dziêki darczyñcom, którzy go-
towi s¹ finansowo wspomóc pracê o�rodka, mo¿liwe jest organizowanie spotkañ
wigilijnych, zbiórek odzie¿y, zajêæ wakacyjnych czy rajdów rowerowych.

Miejsko - Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej jest autorem "Strategii in-
tegracji i rozwi¹zywania problemów spo³ecznych miasta i gminy Krotoszyn na
lata 2007-2013", a od 2009 roku pozyskuje �rodki unijne w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego z przeznaczeniem na integracjê i aktywizacjê spo-
³eczn¹ osób pozostaj¹cych bez pracy.

Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK".
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Uroczysto�ci na szañcu ku czci poleg³ym ¿o³nierzom 56 Pu³ku Piechoty.

"�wiêto 56 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej" - 31 sierpnia 2008 r.
Przegl¹d wojska  pod krotoszyñskim ratuszem.
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Uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w 2008 r.

Tydzieñ Bibliotek  w 2008 r.
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VI
Dzia³alno�æ, rad osiedli i so³ectw

W wype³nianiu ustawowych zadañ przez samorz¹d istotne znaczenie odgry-
wa tak¿e dzia³alno�æ rad osiedli i so³ectw wspó³tworz¹cych strukturê gminnej
samorz¹dno�ci. Przedstawiciele tych organów s¹ obecni na posiedzeniach rady
miejskiej, zabieraj¹ g³os, zwracaj¹c radnym uwagê na sprawy istotne dla osie-
dlowych i wiejskich spo³eczno�ci. Na spotkaniach z mieszkañcami miasta i wsi
przekazuj¹ najistotniejsze informacje dotycz¹ce planowanych przez radê przed-
siêwziêæ. Przedstawiciele osiedli i so³ectw decyduj¹ o podziale �rodków finanso-
wych przyznanych z bud¿etu gminy. Pieni¹dze przeznaczaj¹ czêsto dla znajduj¹-
cych siê na ich terenie szkó³ i przedszkoli, dziêki temu szko³y otrzymuj¹ sprzêt
sportowy, staje siê mo¿liwa organizacja szkolnych imprez i festynów.  Rady osie-
dli  sk³adaj¹ wnioski dotycz¹ce poprawy stanu dróg, ulic i placów zabaw, re-
montów chodników, zmian w oznakowania ulic, spraw mieszkaniowych, budo-
wy szkolnych boisk sportowych. Wypowiadaj¹ siê na temat kanalizacji. Rada
Miejska i Burmistrz zasiêgaj¹ opinii rad w kwestiach dotycz¹cych nazewnictwa
krotoszyñskich placów i ulic oraz dokumentów wa¿nych z punktu widzenia przy-
sz³ego rozwoju gminy, takich jak "Strategia rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn
do roku 2014", "Plan rozwoju lokalnego" czy te¿ "Wieloletni plan inwestycyjny".
Rady zajmuj¹ siê tak¿e problemami m³odzie¿y, dostrzegaj¹ niebezpieczeñstwo
szerz¹cej siê w�ród nich narkomanii. Na spotkania zapraszani s¹ przedstawiciele
policji oraz gminnych i powiatowych w³adz samorz¹dowych.

Tak¿e cz³onkowie rad so³eckich decyduj¹ o podziale przyznanych z bu-
d¿etu gminy pieniêdzy, wydaj¹c je na utrzymanie wiejskich obiektów i ich
remonty, formu³uj¹ ró¿ne wnioski pod adresem w³adz miasta, zapraszani s¹
do wyra¿ania w³asnych opinii i do konsultacji. Znaczna czê�æ pieniêdzy sa-
morz¹dy wiejskie przeznaczaj¹ na utrzymanie i remont dróg, zachowanie w
jak najlepszym stanie wiejskich �wietlic i domów kultury oraz zakup ich wy-
posa¿enia. Kupuj¹ materia³ i przeprowadzaj¹ remonty i budowy chodników,
kupuj¹ kontenery na �mieci dla mieszkañców wsi, przeznaczaj¹ pieni¹dze na
dzia³alno�æ szkó³ i przedszkoli. Pieni¹dze od rad otrzymuj¹ tak¿e Ochotnicze
Stra¿e Po¿arne i Ludowy Zwi¹zek Sportowy. Rady so³eckie nie ograniczaj¹
siê tylko do wydawania pieniêdzy i zachêcania mieszkañców do prac spo-
³ecznych. S¹ one tak¿e animatorami ¿ycia kulturalnego, patronuj¹ wielu uro-
czysto�ciom, dbaj¹ o integracjê mieszkañców. Wsie organizuj¹ odprawiane
z piêknym ceremonia³em do¿ynki, przygotowuj¹ jase³ka Bo¿onarodzeniowe
po³¹czone ze spotkaniami noworocznymi. Rady pomagaj¹ w przygotowaniu
�wi¹t ko�cielnych, organizuj¹ wieczorki z okazji Dnia Kobiet, organizuj¹ spo-
tkania z parlamentarzystami, przygotowuj¹ jubileusze Ochotniczych Stra¿y
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Po¿arnych i Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Przygotowuj¹ tak¿e konkursy na naj-
piêkniejszy ogródek kwiatowy, organizuj¹ wycieczki, wyjazdy na wystawy
rolnicze, rajdy rowerowe i spotkania towarzyskie. Ich zas³ug¹ jest organiza-
cja festynów rodzinnych, turniejów szachowych i warcabowych, turniejów
tenisa sto³owego. Przedstawiciele spo³eczno�ci wiejskiej pamiêtaj¹ tak¿e o
tradycji i organizuj¹ zjazdy zespo³ów folklorystycznych, przygotowuj¹ prze-
gl¹dy zespo³ów muzycznych, zachêcaj¹ mieszkañców wsi do udzia³u w zaba-
wach sylwestrowych, pamiêtaj¹ o emerytach, przeprowadzaj¹ zbiórki cha-
rytatywne, organizuj¹ pikniki rodzinne, zabawy gwiazdkowe i spotkania op³at-
kowe. Wszystkie te wydarzenia sk³adaj¹ siê na obraz inwestycyjnej, kultu-
ralnej, sportowej i edukacyjnej dzia³alno�ci rad osiedli i rad so³eckich. S¹
one jednym z wa¿nych ogniw samorz¹dowej wspólnoty, przyczyniaj¹c siê do
wzmocnienia wiêzi ³¹cz¹cych jej cz³onków.

VII
Promocja

Celem wszystkich dzia³añ promocyjnych jest "sprzeda¿" potencja³u, jaki
reprezentuje Miasto i Gmina Krotoszyn w zakresie gospodarki, kultury i turysty-
ki i stworzenie takiego jej wizerunku, który przekona odbiorców informacji o
korzy�ciach wynikaj¹cych z prowadzenia dzia³alno�ci na jej terenie. Odbiorcami
przekazu informacyjnego s¹ mieszkañcy, biznesmeni, inwestorzy i tury�ci. Instru-
menty s³u¿¹ce promocji to foldery, informatory, materia³y wideo, kalendarze, strona
internetowa, ulotki, plakaty, zaproszenia, przedmioty codziennego u¿ytku z wize-
runkiem krotoszyñskiego herbu. Form¹ promocji jest tak¿e finansowe wspiera-
nie klubów sportowych i stowarzyszeñ, których dzia³ania popularyzuj¹ nasze miasto
w Polsce i na �wiecie. Zasadniczym celem promocji jest tworzenie wizerunku
Krotoszyna jako miasta rozwijaj¹cego siê w ka¿dej dziedzinie, miasta otwartego
i wiarygodnego. Celem promocji pozostaje tworzenie takiego obrazu gminy, który
uka¿e jej niepowtarzalno�æ, przekona osoby z zewn¹trz o walorach regionu, a w�ród
mieszkañców stworzy poczucie to¿samo�ci z miejscem, w którym ¿yj¹ i pracuj¹.

W latach 1996, 1997 i 2000 Krotoszyn uczestniczy³ w wystawie gospo-
darczej Miast Polskich "Invest City" w Poznaniu. Celem tych targów by³a pro-
mocja miast i regionów oraz poszukiwanie firm, gotowych inwestowaæ w gmi-
nach. W 1998 roku brali�my udzia³ w zorganizowanej w Warszawie wystawie
"God³a i Barwa Polski Samorz¹dowej". W tym samym roku byli�my tak¿e wspó³-
organizatorem teleturnieju "Przewodnik" emitowanego na antenie telewizji wro-
c³awskiej. Jego tematem by³a podstawowa wiedza o miastach naszego regionu.
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Dru¿yna z Krotoszyna wygra³a w finale. W 1998 roku w telewizji Poznañ
wyemitowano trzyczê�ciowy program o historii, kulturze i gospodarce Kro-
toszyna. O gminie by³a tak¿e mowa w regionalnych audycjach radiowych.
Artyku³y promocyjne ukazywa³y siê w "Gazecie Poznañskiej", "G³osie Wiel-
kopolskim" i "Ziemi Kaliskiej". W latach nastêpnych kadencji materia³y pro-
mocyjne na temat miasta i gminy ukazywa³y siê w takich czasopismach, jak:
"Rzeczypospolita", "Nieruchomo�ci Plus", "Panorama Polskich Miast", "Po-
lish Business Magazine", "Gazeta Poznañska" oraz "Panorama inwestycji
powiatów, miast i gmin zachodniej i �rodkowej Polski". Ostatnia kadencja to
teksty publikowane w czasopismach i gazetach takich jak: "Fakt", "Fakty.
Magazyn Gospodarczy", "Polish Business Magazine - Poland for Investors",
"Ziemia Kaliska", "G³os Wielkopolski", "VIP Polityka Biznes Fakty", "Aktu-
alno�ci. Wydawnictwo Targowe", "Informacje Regionalne", miesiêcznik "We-
lcome to Poznañ & Wielkopolska", "Gazeta Prawna", "Gazeta Samorz¹du i
Administracji", "Panorama Miast i Gmin". Tekst promocyjny zamie�cili�my
tak¿e w "Przewodniku po Kazachskim Rynku". Pod koniec 2002 roku zosta³
wydany dwujêzyczny album pocztówek "Pozdrowienia z Krotoszyna", wzna-
wiany w nastêpnych latach, ostatnio w roku 2010. W roku 2003 opracowa-
no nowy folder, zawieraj¹cy najistotniejsze informacje o historii, kulturze,
wspó³pracy miêdzynarodowej i gospodarce miasta. W roku 2004 zosta³a
przygotowana oferta inwestycyjna Krotoszyna, uwzglêdniaj¹ca tereny nale-
¿¹ce do miasta i gminy jak równie¿ do osób prywatnych. Na pocz¹tku roku
2006 zaktualizowane opracowanie sporz¹dzono tak¿e w wersji elektronicz-
nej i rozes³ano do instytucji biznesowych oraz do kilkudziesiêciu europej-
skich i azjatyckich firm z bran¿y motoryzacyjnej. Oferta znalaz³a siê tak¿e w
banku danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz w
innych instytucjach, zwi¹zanych ze sfer¹ gospodarki. Od roku 2005 wydaje-
my broszurê, prezentuj¹c¹ bud¿et miasta i gminy. Od roku 2008 wspó³pra-
cujemy z Klubem Serwisu Samorz¹dowego, dostarczaj¹c informacji prezen-
towanych na portalu internetowym. �ród³em bezpo�redniej informacji o ¿y-
ciu krotoszyñskiego samorz¹du jest od roku 1998 strona internetowa. Na
lokalnym rynku wydawniczym pojawiaj¹ siê popularnonaukowe i artystycz-
ne pozycje ksi¹¿kowe, p³yty CD, kasety i materia³y wideo utrwalaj¹ce nasze
dziedzictwo kulturowe b¹d� te¿ zawieraj¹ce ogóln¹ prezentacjê miasta i gmi-
ny. Towarzystwo Mi³o�ników i Badaczy Ziemi Krotoszyñskiej wydaje kolej-
ne tomy serii "Krotoszyn i okolice". W roku 2008 ukaza³ siê przygotowany
przez Krotoszyñskie Towarzystwo Kulturalne 16 zeszyt "Regionaliów Kro-
toszyñskich", bêd¹cy ho³dem mieszkañców miasta i gminy  z³o¿onym pamiêci
Jana Paw³a II. Sfinansowano broszurê w jêzyku polskim i niemieckim, pro-
muj¹c¹ regionalne smako³yki. W roku 2007 i 2008 przygotowano i emito-
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wano w telewizji regionalnej materia³ pokazuj¹cy realizowane przez Kroto-
szyn inwestycje. We wrze�niu 2009 roku telewizja Wroc³aw w serii "Gdzie
na weekend?" wyemitowa³a kilkunastominutowy program po�wiêcony naszemu
miastu. Od stycznia 2004 roku samorz¹d krotoszyñski dysponuje w³asnym cza-
sopismem "Informacje Samorz¹dowe", w którym mieszkañcy gminy dwa razy w
miesi¹cu znajduj¹ zawsze aktualne wiadomo�ci, dotycz¹ce najwa¿niejszych uro-
czysto�ci, dzia³alno�ci ró¿nych organizacji, przeprowadzanych i planowanych przez
gminê inwestycji i remontów.

W latach 2004-2008 brali�my udzia³ w ogólnopolskim konkursie pro-
muj¹cym wzory i do�wiadczenia, pomocne samorz¹dowi w pozyskiwaniu in-
westorów zewnêtrznych. Konkurs nosi nazwê Gmina Fair Play. Startuj¹c w
nim, uzyskali�my tytu³ Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwe-
stycji oraz "Z³ot¹ Statuetkê". Jako�æ naszych rozwi¹zañ elektronicznych i
komputerowych po�wiadczy³ w roku 2007 certyfikat Legalno�ci Microsoft
oraz certyfikat "Jestem Legalny". Otrzymali�my tak¿e certyfikat "Wielkopol-
ska Jako�æ", przyznany za efektywno�æ w realizacji zadañ jednostki admini-
stracyjnej, dba³o�æ o rozwój miasta oraz podnoszenie standardów jako�ci
¿ycia mieszkañców. W roku 2007 gmina uczestniczy³a w konkursie "Gospo-
darczo-Samorz¹dowy HIT Wielkopolski" i otrzyma³a tytu³ "Hit Regionów
2007" za utworzenie podstrefy Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Polski Klub Infrastruktury Sportowej przyzna³ Krytej P³ywalni "Wod-
nik" jedno z piêciu ogólnopolskich wyró¿nieñ w kategorii "U¿ytkownik obiek-
tów sportowych i rekreacyjnych"  za wzorowe utrzymanie obiektu i realiza-
cjê programów sprzyjaj¹cych rozwojowi sportu i rekreacji dzieci i m³odzie-
¿y. Ten sam obiekt otrzyma³ certyfikat w ramach VII edycji Konsumenckie-
go Konkursu Jako�ci Us³ug "Najlepsze w Polsce" - "THE BEST IN PO-
LAND" organizowanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Wiel-
kopolskie Zrzeszenie Handlu i Us³ug oraz Wielkopolsk¹ Izbê Rzemie�lnicz¹.
P³ywalnia otrzyma³a wyró¿nienie dziêki g³osom czytelników "G³osu Wielko-
polskiego", s³uchaczom Radia Merkury oraz u¿ytkownikom internetu. W
ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku 2007" zosta³a nominowana
modernizacja szko³y w Kobiernie. W 2007 roku gmina uczestniczy³a w Pro-
gramie Europejskiego Modelu Doskona³o�ci w zakresie sprawdzania i po-
twierdzania jako�ci, uzyska³a tytu³ laureata konkursu i zosta³a nagrodzona
znakiem Wielkopolska Jako�æ za efektywno�æ w realizacji zadañ jednostki
administracyjnej. W roku nastêpnym wziê³a udzia³ w X edycji konkursu o
Wielkopolsk¹ Nagrodê Jako�ci i zdoby³a wyró¿nienie za wysoki poziom
doskonalenia w zarz¹dzaniu przez jako�æ. Zajêli�my 37 miejsce w�ród oko³o
800 gmin w "Rankingu Samorz¹dów" przeprowadzonym przez "Rzeczpo-
spolit¹".
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Krotoszyn promujemy poprzez dziesi¹tki imprez, odbywaj¹cych siê z
udzia³em najwiêkszych s³aw polskiej estrady. W ostatnich latach miasto by³o
�wiadkiem wystêpów takich s³aw, jak Mieczys³aw Szcze�niak, Andrzej Cier-
niewski, Kasia Kowalska, Stachursky, Szymon Wydra, Doda, Zespó³ Pie�ni i
Tañca "�l¹sk", Zespó³ Pie�ni i Tañca "Mazowsze", zespó³ Myslovitz, Norbi. Go-
�cili�my tak¿e Polsk¹ Operê Kameraln¹, Orkiestrê Kameraln¹ Polskiego Radia
"Amedeus" pod batut¹ Agnieszki Duczmal czy Poznañski Teatr Tañca. W czasie
najbli¿szych Dni Krotoszyna go�ciæ bêdziemy Marylê Rodowicz, zespó³ "D¿em",
znanego pianistê Andrzeja Stefañskiego, ponownie Orkiestrê Kameraln¹ Pol-
skiego Radia "Amadeus" z Agnieszk¹ Duczmal. Obydwoje muzycy wywodz¹ siê
z Krotoszyna. Koncerty, wydarzenia kulturalne i zawody sportowe by³y transmi-
towane przez program drugi Telewizji Polskiej, TVP3 i Poloniê. Przygotowuje-
my tak¿e dziesi¹tki innych przedsiêwziêæ kulturalnych i sportowych o krajowym
i miêdzynarodowym zasiêgu. Plenery malarskie, wystawy, warsztaty artystyczne
i pedagogiczne, konkursy poetyckie, festiwale, zawody sportowe, mecze pi³kar-
skie, turnieje taneczne, miêdzynarodowe spotkania z zagranicznymi partnerami z
Niemiec, Holandii, Francji, Litwy, Szwajcarii, a nawet Stanów Zjednoczonych
wype³niaj¹ wszystkie miesi¹ce ka¿dego roku, anga¿uj¹c czas i energiê dziesi¹t-
ków zapaleñców i sympatyków, dostarczaj¹c rozrywki i niezapomnianych wra-
¿eñ setkom i tysi¹com mieszkañców gminy. Z zapartym tchem �ledz¹ oni wystê-
py utytu³owanych krotoszyñskich sportowców, staj¹cych w szranki w takich
dyscyplinach, jak zapasy, sumo, karate, pi³ka no¿na, tenis sto³owy, biegi i kor-
fball. W trzech pierwszych dyscyplinach krotoszyniacy mog¹ poszczyciæ siê tytu-
³ami mistrzów i wicemistrzów Polski, Europy i �wiata. Krotoszyn promowany
jest przez Ludowy Klub Sportowy "Ceramik", Towarzystwo Atletyczne "Ro-
zum", które przejê³o zawodników sumo z "Ceramika", kluby sportowe "Astra",
"Krotosz", "Basket" i "Sokó³ Chwaliszew". Promocja miasta to nie tylko sama
obecno�æ zawodników z Krotoszyna w wielu miejscach Polski, Europy i �wiata,
ale tak¿e pami¹tki, gad¿ety, foldery i filmy po�wiêcone naszemu miastu, rozda-
wane w�ród uczestników zawodów. Trwa³ym �ladem dzia³añ promocyjnych s¹
artyku³y prasowe, informacje radiowe i relacje telewizyjne przekazywane na
poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim a nawet �wiatowym.

Do rozwoju dzia³alno�ci kulturalnej i sportowej znacznie przyczyniaj¹ siê kroto-
szyñskie firmy, które czê�æ swoich zysków gotowe s¹ oddawaæ do dyspozycji lokal-
nej spo³eczno�ci. Krotoszyñskie zak³ady wspieraj¹ dzia³alno�æ klubów sportowych,
harcerstwa, Krotoszyñskiego O�rodka Kultury, uczestnicz¹ w przygotowaniach do
Dni Krotoszyna, �wiadcz¹ darmowe us³ugi, przekazuj¹ potrzebne materia³y, doko-
nuj¹ wp³at gotówkowych. Takie zachowanie wynika z poczucia solidarno�ci spo-
³ecznej, �wiadomo�ci przynale¿no�ci do grupy, powi¹zanej zale¿no�ciami, w których
poczucie wspólnoty jest wa¿niejsze ni¿ dora�ny zysk finansowy.
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13. Fina³ Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy w Krotoszynie.

12 pa�dziernika 2005 r. Warszawa. Certyfikat Gmina Fair Play dla Krotoszyna. Od
lewej: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wies³aw �wica i burmistrz Julian Jok�.
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Zawodnicy TA Rozum na EXPO 2005 w Japonii.

4 marca 2006 r. Warszawa. Certyfikat akcji Przejrzysta Polska dla Urzêdu Miejskiego
w Krotoszynie. Od lewej: Franciszek Marsza³ek - drugi zastêpca burmistrza

 i Urszula Tomaszewska - sekretarz gminy.
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Wizyta japoñskich dziennikarzy w maju 2005 r.

Pokaz karate - maj 2005 r.
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Zawody w tenisie sto³owym w III Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Seniorów
w  2006 r.

Zapasy w styczniu 2006 r. o Puchar Polski Seniorów.
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VIII
Przedsiêbiorczo�æ

Fundamentem wszelkiej dzia³alno�ci kulturalnej i sportowej, wszelkiej dzia-
³alno�ci w ogóle jest silna gospodarka. Nie inaczej jest w Krotoszynie. Kilka
du¿ych i oko³o 30 �rednich firm reprezentuje przemys³ metalowy, budowlany,
spo¿ywczy, odzie¿owy, przemys³ wyrobów parafinowych, farmaceutycznych,
opakowañ drewnianych i opakowañ z tworzyw sztucznych. Obrazu krotoszyñ-
skiej gospodarki dope³nia kilkana�cie zak³adów spó³dzielczych; mniejsze zak³a-
dy produkcyjne, rzemie�lnicze, spo¿ywcze i rolnicze. W roku 1994 najwiêksze i
najprê¿niejsze firmy naszego regionu za³o¿y³y Klub Przedsiêbiorców Ziemi Kro-
toszyñskiej. Jego cz³onkami zostali prezesi, dyrektorzy i w³a�ciciele najwa¿niej-
szych ówczesnych zak³adów produkcyjnych i us³ugowych: Wytwórni Sprzêtu
Mechanicznego "KROTOSZYN" - S.A., Przedsiêbiorstwa Us³ugowo-Handlo-
wego Gembiak & Mikstacki, Spó³dzielni Rzemie�lniczej, Cukrowni Zduny, Za-
k³adów Miêsnych Krotoszyn, Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ, Zak³adów
Miêsnych "Victus", firm "Gabi-Plast" i "JotKEl", Urzêdu Rejonowego, Wielko-
polskich Tartaków "Biadki", Wielkopolskiego Banku Kredytowego, Browaru
Krotoszyn, Przedsiêbiorstwa Ceramiki Budowlanej "Cerabud", Przedsiêbior-
stwa budowlanego "Krodomex", Zak³adu Us³ugowego  Sieci Instalacji Sanitar-
nych Wod. - Kan. i C.O. w Zdunach, firmy "Madar" tak¿e w Zdunach, Wytwór-
ni Wyrobów Woskowych "Lumen", firmy "Centnas", Okrêgowej Spó³dzielni Mle-
czarskiej i Drukarni Krotoszyñskiej. Pierwszym prezesem stowarzyszenia zosta³
Zdzis³aw Bia³ek. Dzi� na jego czele stoi Stefan Nawrocki.

Dzia³alno�æ stowarzyszenia od pocz¹tku koncentrowa³a siê na wymianie
informacji dotycz¹cych polityki zatrudnienia, marketingu, szkolenia kadr oraz
kontroli jako�ci. Klub organizuje spotkania z pos³ami, senatorami i osobami ze
sfery gospodarczej. Jego cz³onkowie spotykaj¹ siê w prowadzonych przez sie-
bie zak³adach, by zaprezentowaæ swe osi¹gniêcia. Stowarzyszenie, choæ zmie-
niaj¹ siê wchodz¹ce w jego sk³ad firmy i reprezentuj¹ce je osoby, nadal stawia
sobie za cel popularyzowanie wiedzy dotycz¹cej ekonomii i gospodarki oraz
u�wiadamianie mieszkañcom naszej gminy, jak wa¿na dla funkcjonowania sa-
morz¹du jest gospodarka. Stowarzyszenie reprezentuje interesy sfery gospodarczej
wobec w³adz samorz¹dowych i wyra¿a je poprzez swoich radnych w trakcie zajmu-
j¹cych siê tymi kwestiami sesji rady Miejskiej lub te¿ w czasie spotkañ z burmi-
strzem, na przyk³ad tradycyjnych spotkañ noworocznych, s³u¿¹cych poinformowa-
niu �rodowisk gospodarczych o planach, zamiarach i perspektywach wspó³pracy
tych dwóch sfer ¿ycia publicznego oraz wyró¿nieniu przedsiêbiorstw, których dzia³al-
no�æ przyczyni³a siê do umocnienia lokalnej i regionalnej pozycji Krotoszyna.
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W 1995 burmistrz Julian Jok� i przedstawiciele sfery gospodarczej za³o¿yli
stowarzyszenie "Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczo�ci". Do roku 2003 jego
prezesem by³ Jan Krzywonos, w pó�niejszych latach byli nimi Jacek Kêpa i Ka-
rolina Domagalska. Od roku 2008 na jego czele stoi Aleksandra Opaliñska.
Przez pierwsze lata stowarzyszenie mia³o swoj¹ siedzibê w Urzêdzie Miejskim.
Od roku 2007 mie�ci siê ona na ulicy Zdunowskiej. Celem stowarzyszenia od
pocz¹tku by³a pomoc w rozwijaniu dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych i
ma³ych firm, wspieranie pomys³ów zwalczaj¹cych bezrobocie, promowanie przed-
siêwziêæ gospodarczych i popularyzowanie podstaw przedsiêbiorczo�ci. Stowa-
rzyszenie pocz¹tkowo we wspó³pracy z samorz¹dem gminnym, a pó�niej tak¿e
powiatowym, organizowa³o Krotoszyñsk¹ Wystawê Gospodarcz¹, której to-
warzyszy³ konkurs na Krotoszyñski Produkt Roku. Ostatnia mia³a miejsce w
roku 2003. Stowarzyszenie redagowa³o tak¿e "Informator Gospodarczy" - biu-
letyn, po�wiêcony popularyzowaniu wiedzy na temat gospodarki i ekonomii. W
1996 roku z³o¿y³o projekt pod nazw¹ "Aktywnym b¹d�" na konkurs organizo-
wany przez Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej. Partnerami projektu by³a
gmina, Rejonowy Urz¹d Pracy i firma "JotKEl". Projekt otrzyma³ grant w wyso-
ko�ci 7,5 tys. ECU. Powsta³ tak¿e Krotoszyñski Fundusz Gwarancyjny porê-
czaj¹cy kredyty osobom rozpoczynaj¹cym dzia³alno�æ gospodarcz¹ oraz Kro-
toszyñski Bank Kadr, który umo¿liwi³ znalezienie pracy kilkunastu absolwentom
ró¿nych kierunków studiów. W roku 2005 dziêki porozumieniu miêdzy Urzêdem
Miejskim, Powiatowym Urzêdem Pracy a Ochotniczym Hufcem Pracy zacz¹³
funkcjonowaæ Klub Pracy, wspieraj¹cy Powiatowy Urz¹d Pracy w zwalczaniu
bezrobocia. Powsta³ on z istniej¹cego wcze�niej Punktu Prac Dora�nych, powo-
³anego do istnienia przez Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczo�ci. Wspiera-
nie krotoszyñskiej przedsiêbiorczo�ci by³o mo¿liwe tak¿e dziêki podpisanej w
2000 roku umowy o wspó³pracy z Kaliskim Inkubatorem Przedsiêbiorczo�ci.
Mieszkañcy Krotoszyna znajdywali w o�rodku informacje dotycz¹c¹ zak³adania
i prowadzenia w³asnego przedsiêbiorstwa, pisania biznes planów, finansów, po-
datków oraz przepisów prawnych. W wiêkszo�ci by³y to osoby fizyczne, zainte-
resowane doradztwem z zakresu za³o¿enia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.
Mieszkañcy Krotoszyna otrzymywali po¿yczki z Funduszu Rozwoju Przedsiê-
biorczo�ci Kaliskiego Inkubatora Przedsiêbiorczo�ci. Po¿yczki zosta³y zaci¹gniête
miêdzy innymi na rozpoczêcie dzia³alno�ci w zakresie gastronomii, kawiarenki
internetowej, sklepu spo¿ywczego, odzie¿owego i us³ug transportowych. Do bazy
danych kaliskiego inkubatora wpisa³o siê oko³o 30 firm z Krotoszyna. Korzysta-
j¹ one z takich us³ug, jak bezp³atne informacje na temat programów pomoco-
wych dla przedsiêbiorców, informacje o misjach gospodarczych, wyszukiwanie
dyrektyw i aktów prawnych, poszukiwanie partnerów do wspó³pracy gospo-
darczej, seminaria informacyjne. W roku 2003 samorz¹d przygotowa³ dla przed-
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siêbiorców szkolenia dotycz¹ce rozwoju ma³ych i �rednich firm oraz systemów
zarz¹dzania jako�ci¹. Szkolenia prowadzili specjali�ci z Kaliskiego Inkubatora
Przedsiêbiorczo�ci i go�cie zaproszeni z Brummen, miasta partnerskiego w Ho-
landii. W roku 2006 roku na krytej p³ywalni "Wodnik" mia³a miejsce konferen-
cja, dotycz¹ca zagadnieñ prawnych, zwi¹zanych z partnerstwem publiczno-pry-
watnym. Wziêli w niej udzia³ przedsiêbiorcy, bankowcy, radni i pracownicy sa-
morz¹dowi. Tydzieñ pó�niej w Gimnazjum nr 2 odby³a siê konferencja "Kroto-
szyn miêdzy przesz³o�ci¹ a przysz³o�ci¹". Zosta³a ona zorganizowana we wspó³-
pracy wydzia³u z pracownikami naukowymi Instytutu Politologii i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nale¿y wspomnieæ jeszcze o dwóch innych instytucjach, wspieraj¹cych
przedsiêbiorczo�æ. Pierwsz¹ z nich jest istniej¹cy od roku 1953 Cech Rzemios³
Ró¿nych. Skupia on 208 zak³adów rzemie�lniczych, spo�ród których oko³o 190
przygotowuje do zawodu pracowników m³odocianych. Od roku 2009 w jego
strukturach istnieje O�rodek Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego. Pra-
cami cechu kieruje starszy cechu Józef Januszkiewicz. Drug¹ organizacj¹ jest
Krotoszyñskie Zrzeszenie Handlu i Us³ug. Powsta³o ono w roku 1999, skupia kroto-
szyñskich handlowców i w³a�cicieli sklepów. Jego pierwszym prezesem zosta³ An-
drzej Czarnecki. Od roku 2003 jest nim Dariusz Rozum.

W pa�dzierniku 2004 roku Krotoszyn przyst¹pi³ do Samorz¹dowego Fun-
duszu Porêczeñ Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu. Fundusz, w którym swe
udzia³y maj¹ tak¿e okoliczne gminy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, udziela
porêczeñ kredytowych wy³¹cznie polskim ma³ym i �rednim podmiotom gospo-
darczym. W roku 2005 z porêczeñ takich skorzysta³o 5 krotoszyñskich przed-
siêbiorców, do po³owy roku 2006 udzielono ich 21. Do koñca 2009 z us³ug
funduszu skorzysta³o prawie 90 przedsiêbiorców, w³a�cicieli ma³ych i �rednich
firm, a kwota udzielonych im porêczeñ siêgnê³a ponad 5 milionów z³otych. Chêt-
nych do skorzystania z us³ug funduszu jest coraz wiêcej, a wszystkie zwi¹zane z
porêczeniem formalno�ci za³atwiane s¹ w ci¹gu dwóch tygodni. Ostatniego dnia
roku 2009 dzia³alno�æ gospodarcz¹ w naszej gminie prowadzi³o 2587 osób fi-
zycznych na powierzchni 446,5 tysi¹ca metrów kwadratowych. Form¹ wspiera-
nia przedsiêbiorczo�ci s¹ od lat ulgi podatkowe, przys³uguj¹c¹ firmom rozpoczy-
naj¹cym dzia³alno�æ.

W roku 2006 tereny najwiêkszej krotoszyñskiej firmy MAHLE Polska oraz
inwestycyjne tereny gminy na ulicy Ostrowskiej sta³y siê czê�ci¹ Wa³brzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestowanie w strefie zwi¹zane jest du¿ym
ulgami finansowymi. Wszystko wskazuje na to, ¿e ju¿ nied³ugo nale¿¹cy do gmi-
ny teren strefy znajdzie nowego w³a�ciciela, który rozpocznie dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, zatrudniaj¹c kilkaset osób.
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Noworoczne spotkanie Burmistrza z przedsiêbiorcami w 2005 r.

Noworoczne spotkanie Burmistrza z przedsiêbiorcami w 2006 r.
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W grudniu 2009 roku Murowana Go�lina, Chodzie¿, W¹growiec i Kroto-
szyn powo³a³y do istnienia Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast. Jego cz³on-
kami zosta³y tak¿e  Jarocin i Gostyñ. G³ównym celem Spó³ki jest prowadzenie
otwartego funduszu rozwoju obszarów miejskich, który by³by zdolny do pozy-
skiwania i redystrybucji �rodków pieniê¿nych dostêpnych w ramach programu
JESSICA - wspólnego pomys³u Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Wsparcie finansowe otrzy-
maj¹ te projekty miejskie, które bêd¹ gwarantowaæ przychody. Inicjatywê tê
mo¿na okre�liæ jako powrót do przedwojennej tradycji banków komunalnych.
W pierwszej transzy dla miast wielko�ci Krotoszyna bêdzie do wykorzystania
kwota 60 milionów z³otych. Staraæ siê o nie trzeba, sk³adaj¹c wniosek do Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego. Szanse Krotoszyna zwiêksza przygotowany
ju¿ wcze�niej program rewitalizacji miasta.

IX
Organizacje pozarz¹dowe

Polem dzia³ania, na którym najlepiej wyra¿a siê spo³eczna aktywno�æ sa-
morz¹dowej wspólnoty, s¹ organizacje samorz¹dowe. W ich dzia³alno�ci spo-
tyka siê ustawowa aktywno�æ samorz¹du i osobista aktywno�æ mieszkañców
gminy. Organizacje pozarz¹dowe s¹ nowoczesnym narzêdziem budowania spo-
³eczeñstwa obywatelskiego i poczucia samorz¹dowej wspólnoty. W mie�cie i
gminie dzia³a 75 organizacji oraz 24 Uczniowskie Kluby Sportowe. Obiektem
ich zainteresowania s¹ takie dziedziny, jak wspó³praca miêdzynarodowa, ochrona
zdrowia, przeciwdzia³anie ró¿nym uzale¿nieniom, sport, turystyka, rozwój re-
gionalny i przedsiêbiorczo�æ. Samorz¹d udostêpnia organizacjom pomieszcze-
nia, sprzêt multimedialny, pomaga w organizacji szkoleñ, a przede wszystkim
finansowe wspiera ich dzia³alno�æ. Od 2004 roku, czyli od roku wprowadzenia
ustawowego obowi¹zku przeprowadzania konkursów ofert na zadania, które
samorz¹d pragnie zrealizowaæ poprzez organizacje pozarz¹dowe, do roku 2009
w³¹cznie rozpatrzono 933 oferty, a kwota przyznana na ich realizacjê wynios³a
oko³o 5,5 miliona z³otych. Samorz¹d zapewnia tak¿e organizacjom odpowiedni
wk³ad finansowy, kiedy postanawiaj¹ one startowaæ w ró¿nych projektach. W
ten sposób staje siê ich partnerem i bierze udzia³ w realizacji projektów, gdy
otrzymaj¹ one krajowe b¹d� unijne dofinansowanie.

Lista zadañ, których realizacjê samorz¹d zawdziêcza organizacjom, jest
d³uga. Obejmuje ona pomoc osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej, wyra¿aj¹c¹
siê w przygotowaniu wigilii Bo¿ego Narodzenia, umo¿liwianie seniorom udzia³u
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w imprezach kulturalnych, wycieczkach i spotkaniach, zapewnianie wypoczynku
letniego dzieciom z Mejszago³y, partnerskiej miejscowo�ci Krotoszyna na Li-
twie, oraz wymianê dzieci i m³odzie¿y z pozosta³ymi miastami partnerskimi naszej
gminy, oznacza tak¿e pomoc osobom niepe³nosprawnym w rozwijaniu ich ak-
tywno�ci spo³ecznej, promocjê zdrowia, wspomaganie �wietlic terapeutycznych
oraz organizacji zajmuj¹cych siê przeciwdzia³aniem uzale¿nieniom i przemocy. Znaczne
�rodki samorz¹d przeznacza na propagowanie sportu w�ród dzieci i m³odzie¿y, ochronê
dziedzictwa przyrodniczego i turystykê oraz upowszechnianie kultury i sztuki.

W roku 2006, dziêki projektowi z³o¿onemu do PHARE 2003 przez Sto-
warzyszenie "Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczo�ci", powsta³o Centrum
Koordynacyjno-Informacyjne dla organizacji pozarz¹dowych. Przyznane wów-
czas unijna dotacja i wk³ad w³asny Stowarzyszenia, samorz¹du gminnego i po-
wiatowego pozwoli³y na stworzenie o�rodka, którego czteroletnia ju¿ dzia³alno�æ
przynosi coraz wiêksze korzy�ci krotoszyñskim organizacjom pozarz¹dowym i
osobom prowadz¹cym dzia³alno�æ gospodarcz¹. CKI jest finansowane w ra-
mach �rodków z otwartych konkursów ofert Burmistrza Krotoszyna. Dziêki temu
w Biurze Projektowym dzia³aj¹cym przy Stowarzyszeniu "Krotoszyñskie Cen-
trum Przedsiêbiorczo�ci" organizacje pozarz¹dowe oraz instytucje publiczne mog¹
zasiêgaæ bezp³atnych informacji i doradztwa zwi¹zanych z przygotowaniem wniosku
o dotacje, zarz¹dzaniem projektem czy te¿ tworzeniem i rejestracj¹ stowarzy-
szeñ. Informacje o aktualnie og³aszanych programach czy konkursach zawiera
prowadzona przez CKI strona internetowa. W ci¹gu czterech lat dzia³alno�ci
Biura Projektowego powsta³o w nim ponad 70 wniosków o dotacje, pozyskano
kwotê ponad 2 milionów z³ dla gminy Krotoszyn oraz ponad 120 tysiêcy dla
organizacji pozarz¹dowych. G³ównym �ród³em dofinansowania projektów przy-
gotowanych przez Biuro jest unijny Program Operacyjny Kapita³ Ludzki.

Obok Stowarzyszenia "Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczo�ci" i Biura
Projektowego, w budynku na ulicy Zdunowskiej ma swoj¹ siedzibê tak¿e Cen-
trum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³a-
nia "Okno Po³udniowej Wielkopolski", Stowarzyszenie Krotoszyñski Klub "Ama-
zonki" oraz Krotoszyñskie Towarzystwo Wspó³pracy Polsko-Tureckiej "Bos-
for". Swoje spotkania w CKI ma tak¿e Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób
Niepe³nosprawnych. Siedziba CKI od samego pocz¹tku jest tak¿e miejscem
szkoleñ, przygotowanych we wspó³pracy z ró¿nymi organizacjami. Dziêki wspó³-
pracy Stowarzyszenia "Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczo�ci" z Eurocentrum
Innowacji i Przedsiêbiorczo�ci w Ostrowie Wlkp., a pó�niej z Agencj¹ Rozwoju
Regionalnego w Koninie od 2007 roku funkcjonuje w CKI Punkt Konsultacyjny, w
którym �wiadczone s¹ bezp³atne us³ugi informacyjne skierowane m.in. dla przedsiê-
biorców i osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹ oraz doradztwo
dotycz¹ce mo¿liwo�ci uzyskania wsparcia na realizacjê projektów w latach 2007-
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2013 ze �rodków publicznych. Ponadto w ramach realizowanego przez Stowarzy-
szenie "Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczo�ci" projektu z Programu Operacyj-
nego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do czerwca 2010 funkcjonuje w CKI Punkt
Informacyjny dla organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu krotoszyñskiego.

Du¿e szanse rozwoju stoj¹ równie¿ przed Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Dzia³ania "Okno Po³udniowej Wielkopolski". Stowarzyszenie obejmuje 6 gmin z
terenu powiatu krotoszyñskiego  i ostrowskiego. Stworzona przez to Stowarzyszenie
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 daje mo¿liwo�æ rozdysponowania w
drodze og³aszanych konkursów na rzecz obszarów wiejskich kwoty 10 milionów z³.

Jednym z najstarszych dzia³aj¹cych stowarzyszeñ jest Kurkowe Bractwo Strze-
leckie. Zosta³o ono za³o¿one w roku 1667 przez Katarzynê Rozdra¿ewsk¹ - ówcze-
sn¹ dziedziczkê Krotoszyna. Jego patriotyczna dzia³alno�æ zakoñczy³a siê wraz z
wybuchem II wojny �wiatwej. Wznowi³o j¹ w roku 1994. Pierwszym starszym brac-
twa by³ Mieczys³aw Dro¿yñski, obecnie jest nim Jerzy Piotrowski.

Nie sposób w tak zwiêz³ym opracowaniu przedstawiæ dzia³alno�ci wszyst-
kich stowarzyszeñ. Ich pe³ny wykaz umieszczony jest w specjalnym informato-
rze* oraz na stronie internetowej CKI. W kwietniu 2010 roku odby³o siê kolejne
forum organizacji pozarz¹dowych gminy i powiatu.

Podpisanie aneksu umowy przyznania pomocy w ramach dzia³ania
"Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejêtno�ci i aktywizacja" na rok 2009.

* "Informator o organizacjach pozarz¹dowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn",
opracowa³a Anna M³ynarczyk, 2006.
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Powiatowe Forum Organizacji Pozarz¹dowych - kwiecieñ 2010.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarz¹dowych - kwiecieñ 2010.



65

X
Wspó³praca miêdzynarodowa

Krotoszyn od ponad 20 lat utrzymuje kontakty z gminami zagranicznymi.
Od 1986 roku datuj¹ siê pierwsze kontakty z Gmin¹ Brummen w Holandii, z
któr¹ umowê o wspó³pracy podpisano w marcu 1989 roku. Wspó³praca obej-
muje ró¿ne grupy zawodowe: rolników, stra¿aków, pracowników kultury, poli-
cjantów, urzêdników i dzia³aczy samorz¹dowych, a tak¿e sportowców, dzieci i
m³odzie¿ oraz osoby prywatne. Na praktyki do Holandii wyje¿d¿a m³odzie¿ kro-
toszyñskich szkó³ ponadpodstawowych. W styczniu 1992 r. Krotoszyn podpisa³
umowê o wspó³pracy z Gmin¹ Mejszago³a na Litwie. Wspó³praca ta sprowadza
siê do pomocy naszym rodakom zamieszka³ym na Litwie. Organizujemy wypo-
czynek dla dzieci z Mejszago³y oraz kupujemy wyposa¿enie do polskiej szko³y.
W maju 1994 r. zosta³ podpisany dokument o partnerstwie wzajemnym i wspó³-
pracy z francuskim miastem Fontenay le Comte. Wspó³praca ta dotyczy takich
dziedzin jak: gospodarka, kultura, nauka i o�wiata, ochrona zdrowia, sport, tury-
styka oraz zarz¹dzanie miastem. We wrze�niu 1996 rozpoczêlismy wspó³pracê
ze zwi¹zkiem gmin Dierdorf w Niemczech. We wrze�niu 2007 roku natomiast
podpisana zosta³a umowa z gmin¹ Bucak w Turcji.

Krotoszyn - jako jedno z piêciu polskich miast - uhonorowany zosta³ Dyplomem Rady
Europy. Pod koniec wrze�nia 2000 r. w Strasburgu odby³a siê  uroczysto�æ wrêczenia

dyplomów wyró¿nionym miastom.
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Uroczysto�æ wrêczenia Honorowej Flagi Rady Europy przez przedstawicielkê
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - 7 wrze�nia  2001 r.

Wrêczenie Honorowej Tablicy Rady Europy przez przedstawiciela
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - 30 lipca 2005 r.
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6 maja 2005 r. Konferencja miast wyró¿nionych nagrodami Rady Europy.

Uroczysto�æ wrêczenia Honorowej Tablicy Rady Europy - 30 lipca 2005 r.



    68

Uroczysto�æ inauguracji projektu "Most Przyja�ni i Wspó³pracy"
 pomiêdzy Krotoszyn/Polska a Bucak/Turcja.

G³ówny ciê¿ar wspó³pracy spoczywa na barkach powo³anych do tego celu
towarzystw przyja�ni czy te¿ wspó³pracy z zagranicznymi gminami. Niezale¿nie
od towarzystw wspó³prac¹ zajmuj¹ siê tak¿e szko³y i stowarzyszenia.

Wieloletnia wspó³praca zaowocowa³a nagrodami i wyró¿nieniami otrzyma-
nymi przez miasto w ostatnich latach. W roku 2000 Krotoszyn otrzyma³ Dyplom
Rady Europy, wrêczony przedstawicielom samorz¹du w Strasburgu. Rok pó�-
niej, 4 wrze�nia 2001 roku, na krotoszyñskim rynku odby³a siê uroczysto�æ wrê-
czenia w³adzom samorz¹dowym Honorowej Flagi Europy. 28 kwietnia 2005
Rada Europy postanowi³a nas wyró¿niæ kolejnym stopniem przyznawanych przez
siebie nagród, mianowicie Honorow¹ Tablic¹ rady Europy. Jej uroczyste wrê-
czenie odby³o siê w Krotoszynie 30 lipca 2005 roku*.

* Wiêcej informacji na temat wspó³pracy miêdzynarodowej zawiera tekst "Miêdzy-

narodowa wspó³praca Krotoszyna" opublikowany w tomie V wydawnictwa "Kroto-

szyn i okolice" na stronach 143-152.
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XI
Podsumowanie

Dwadzie�cia lat pe³nego po�wiêcenia pracy wszystkich cz³onków samorz¹-
dowej wspólnoty zmieni³o oblicze naszej gminy. Widzimy te zmiany zw³aszcza w
sferze inwestycyjnej, w której sieæ telefoniczna, energetyczna, kanalizacyjna i
drogowa gêstnieje coraz bardziej, zapewniaj¹c nam coraz lepsze warunki byto-
we. Mo¿emy przebywaæ i pracowaæ w coraz nowocze�niejszych, ³adniejszych
budynkach, a czas wolny spêdzaæ na coraz bezpieczniejszych, lepiej wyposa¿o-
nych boiskach, placach i salach. Widaæ to tak¿e w sferze samorz¹dowych us³ug,
które sprawiaj¹, ¿e w coraz wszechstronniejszych formach mo¿emy uprawiaæ
sport, ¿e istnieje coraz wiêcej mo¿liwo�ci realizacji ¿yciowych pasji czy te¿ spê-
dzania czasu wolnego. Widzimy jak coraz bogatsza oferta kulturalna miasta otwiera
jego mieszkañcom drogê do dóbr duchowych najwy¿szej rangi i prze¿yæ este-
tycznych najwy¿szych lotów. Zmiany dostrzegamy tak¿e w sferze relacji miêdzy-
ludzkich, które bez przeszkód mo¿emy budowaæ zarówno miêdzy najbli¿szymi
mieszkañcami gminy, jak i odleg³ymi mieszkañcami Europy. Dwadzie�cia lat ist-
nienia samorz¹du to poprawa i ekspansja wspólnych lokalnej spo³eczno�ci form
¿ycia, doskonale uzupe³niaj¹cych prywatn¹ przedsiêbiorczo�æ i pomys³owo�æ,
dziêki którym pragniemy polepszaæ nasze osobiste ¿ycie. Dwadzie�cia lat samo-
rz¹dowego zarz¹dzania dobrem komunalnym to narodziny poczucia wspólnoty,
które obejmuje zarówno mieszkañców wsi, jak i miasta, zarówno uczniów, jak i
seniorów, zarówno przedsiêbiorców, jak i rolników, zarówno nauczycieli, jak i
urzêdników, zarówno osoby pracuj¹ce w sferze samorz¹dowej, pañstwowej,
jak i pracowników sfery prywatnej. Poczucia, które sprawia, ¿e uczymy siê trak-
towaæ razem wypracowane dobra materialne i duchowe jako nasz¹ w³asno�æ,
uczymy siê je szanowaæ i odpowiednio z nich korzystaæ. Mo¿emy bez wahania
powiedzieæ, ¿e wspólne dla ca³ej Polski ramy funkcjonowania samorz¹dowego
organizmu wype³nili�my tre�ciami, które sprawiaj¹, ¿e Krotoszyn jest mark¹ do-
brze rozpoznawaln¹ tak¿e daleko poza granicami naszej gminy. Potencja³, jaki
zgromadzili�my w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat, pos³u¿y jako fundament w na-
szych staraniach o godne miejsce w�ród spo³eczno�ci rodz¹cej siê na naszych
oczach, a tak¿e dziêki nam w³a�nie, wspólnej Europy.






